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พระสุตตันตปฎก

ขุททกนิกาย อุทาน
เลมที่ ๑ ภาคที่ ๓
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

โพธิวรรคที่ ๑
๑. ปฐมโพธิสูตร
วาดวยปฏิจจสมุปบาทเปนอนุโลม
[๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูใหม ๆ ประทับอยูที่โคนไมโพธิ์ ใกลฝงแมน้ําเนรัชรา ที่ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมี
พระภาคเจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขดวยบัลลังกอันเดียว ตลอด ๗ วัน
ครั้งนั้นแล พอสัปดาหนั้นลวงไป พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากสมาธิ
นั้น ไคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทอันเปนอนุโลมดวยดีตลอดปฐมยาม
แหงราตรี ดังนี้วา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด คือ
เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมี-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 2

เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมี
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีไดดวยประการ
อยางนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ ในเวลานั้นวา
ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลายมาปรากฏแก
พราหมณผูมีเพียรเพงอยู ในกาลนั้น ความสงสัย
ทั้งปวงของพราหมณนั้น ยอมสิ้นไปเพราะมารูแจง
ธรรมพรอมดวยเหตุ.
จบปฐมโพธิสูตรที่ ๑
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ปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขุททกนิกาย

อุทานวรรณนา
อารัมภกถา
ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมนมัสการพระโลกนาถผูประกอบดวยพระมหากรุณา ผูถึงฝงสาครคือไญยธรรม ทรงแสดงธรรมอันละเอียดลึกซึ้งมีนัยอันวิจิตร.
ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมนมัสการพระธรรมอันสูงสุด
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบูชาแลว อันเปนเหตุนําสัตวผู
เพียบพรอมดวยวิชาและจรณะออกจากโลก
ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมนมัสการพระอริยสงฆ ผู
สมบูรณดวยศีลคุณเปนตน ผูด ํารงอยูในมรรคและผล ผูเปน
บุญเขตอันยอดเยี่ยม.
บุญอันใดเกิดจากการไหวพระรัตนตรัยดังกลาวมานี้ ขอ
ใหขาพเจา เปนผูมีอันตรายอันเดชแหงบุญขจัดแลว ในทีท่ ุก
สถาน
พระมเหสีเจาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูลทรงแสดงอุทาน
ใด ดวยนิทานนั้นๆ โดยอปทานอันบริสุทธิ์ พระธรรมสังคาหกาจารย เมื่อจะยกอุทานทั้งหมดนั้นรวมไวเปนหมวด
เดียวกัน แลวรอยกรองใหชื่อวา อุทาน อันเปนเครื่องแสดง
ความสังเวชและความปราโมทย ในธรรมของพระชินเจา
ประดับดวยคาถาซึ่งมีโสมนัสญาณเปนสมุฏฐาน.
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การทีข่ าพเจากระทําการขณะพรรณนาอรรถแหงอุทานนั้น
ทําไดยาก เพราะจะตองใชญาณอันลึกซึ้งหยั่งลง ก็จริง ถึง
อยางนั้น เหตุที่สตั ถุศาสนพรอมทั้งสังวรรณนา ยังคงอยู การ
วินิจฉัยของบุรพาจารยชาวสีหล ก็ยังคงอยูเหมือนกัน ฉะนั้น
ขาพเจาจึงยึดเอาสัตถุศาสนนั้น หยั่งลงสูนกิ ายทั้ง ๕ อาศัย
นัยอรรถกถาเกาอันบริสุทธิ์ดี ไมปะปนกัน ยึดเอาลัทธิของ
พระมหาเถระผูอยูในมหาวิหาร เวนอรรถที่มาซ้ํา ๆ ซาก ๆ
เสีย จักแตงอรรถกถาอุทานตามกําลังใหดี ดังนั้น เมื่อขาพเจา
หวังความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม จําแนกอรรถแหงอุทาน
อยู ขอสาธุชนทัง้ หลายจงรับเอาดวยดีเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทาน ความวา ที่ชื่อวา อุทาน ดวย
อรรถวากระไร ดวยอรรถวาเปลงออก. ทีช่ ื่อวา อุทานนี้ คืออะไร ?
คือ การเปลงอันตั้งขึ้นดวยกําลังของปติ. เหมือนอยางวา วัตถุที่จะพึ่ง
นับมีน้ํามันเปนตนอันใด ไมสามารถจะนับเอาประมาณได ยอมไหลไป
วัตถุนั้นเรียกวา อวเสกะ ไหลลง อนึง่ สายน้ําใด ไมอาจขังติดเหมือง
ทวมไป สายน้ํานั้นเรียกวา โอฆะ หวงน้ํา ฉันใด สิ่งใดที่ตั้งขึ้นดวย
กําลังปติ แผซานไปดวยกําลังวิตก ไมสามารถดํารงอยูภายในหทัยได
ก็ฉันนั้น ความเปลงออกอันพิเศษนั้นเปนของยิ่ง ไมตั้งอยูภายใน ออก
ไปภายนอก ทางวจีทวาร ไมถึงการรับเอา เรียกวา อุทาน อาการอันนี้
ยอมไดแมดวยอํานาจความสังเวชในธรรม.
อุทานนี้นั้น บางแหงเปนไปดวยอํานาจการประพันธเปนคาถา
บางแหงเปนไปดวยอํานาจคําพูด. ก็ลกั ษณะอุทานอันใดที่ทานกลาวไวใน
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อรรถกถาวา เกี่ยวดวยคาถาอันสําเร็จมาแตโสมนัสญาณนั้น กลาวโดย
สวนขางมาก. ก็โดยมากอุทาน ทานกลาวดวยการปรพันธเปนคาถา
และตั้งขึ้นดวยอํานาจปติและโสมนัส แตอุทาน แมนอกนี้ ยอมไดใน
ประโยคมีอาทิวา อตุถิ ภิกฺขเว ตทายตน ยตฺถ เนว ปฐวี น อาโป ภิกษุ
ทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู ในที่ที่ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ ไมมี และไดใน
ประโยคมีอาทิวา สุขกามานิ ภูตานิ โย ทณฺเฑน วิหึสติ ชนผูใดยอม
เบียดเบียนเหลาสัตวผูใครความสุข ดวยอาชญา และไดในประโยคมีอาทิวา
สเจ ภายถ ทุกฺขสฺส สเจ โว ทุกขฺ มปฺปย ถาทานกลัวทุกข ถาทุกขไม
เปนที่รักของทาน อุทานนี้นั้น ดังกลาวมาฉะนี้เปนตน มี ๓ อยาง คือ
เปนสัพพัญูพุทธภาษิต ๑ เปนปจเจกพุทธภาษิต ๑ เปนสาวกภาษิต ๑.
ใน ๓ อยางนั้น ปจเจกพุทธภาษิต มาในขัดควิสาณสูตร โดยนัยมีอาทิวา
วางอาชญาในสัตวทั้งปวง ไมเบียดเบียนสัตว
เหลานั้นแมตนหนึ่ง
ฝายสาวกภาษิตมาในเถรคาถา โดยนัยมีอาทิวา
ราคะทั้งปวงเราละไดแลว โทสะทั้งปวงเราถอน
เสียแลว โมหะทัง้ ปวงเราขจัดไดแลว เราเปนผูดับ
เย็นสนิทแลว
และมาในเถรีคาถาวา
เราเปนผูสํามรวมกาย วาจา และใจถอนตัณหา
พรอมทั้งรากได เปนผูดับเย็นสนิทแลว ดังนี้.
ก็อุทานเหลานั้น เปนอุทานของพระเถระและพระเถรีเหลานั้น
อยางเดียวก็หามิได โดยที่แทเปนชนิดสีหนาท (การบันลือดุราชสีห)
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ก็มี. อุทานที่เทวดามีทาวสักกะเปนตนภาษิตไว มีอาทิวา อโห ทาน
ปรมทาน กสุสเป สุปฺปติฏิต และอุทานที่มนุษยทั้งหลาย มีโสณทัณฑพราหมณเปนตนภาษิตไวมีอาทิวา นโม ตสฺส ภควโต เปนอุทานที่ยก
ขึ้นสูสังคีติทั้ง ๓ ครั้ง อุทานเหลานั้นไมประสงคเอาในที่นี้ . ก็ภาษิต
เหลาใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเฉพาะพระองคเองเปนพุทธพจน และ
ภาษิตเหลาใดที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา เมื่อจะทรงจําแนกแสดง
ปริยัติธรรมออกเปน ๔ อยาง ที่ตรัสวา อุทาน ภาษิตนั้นนั่นแหละพระธรรมสังคาหกาจารยรอยกรองไววา อุทาน. อุทานั้นนั่นแหละ ในที่นี้
ถือเอาโดยความเปนสิ่งที่จะพึงสังวรรณนา.
สวนคาถาใด ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง ดวยคาถามีอาทิวา
อเนกชาติสสาร ที่เปนไปดวยอํานาจอุทานที่ควงแหงโพธิพฤกษ และ
คาถาอุทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาหลายแสนพระองคไมทรงละ. แตครั้น
ตอมา คาถาเหลานั้น พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย ไมไดรอยกรอง
ไวในอุทานบาลี รอยกรองไวในธรรมบท เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแกภิกษุผูเปนธรรมภัณฑาคาริก. ก็คําอุทานวา อฺาสิ วต โภ
โกณฺฑฺโ อฺาสิ วต โภ โกณฺฑฺโ ดังนี้ ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสใหมีเสียงกึกกองแพรหลาย สามารถประกาศแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ แมนั้น เปนเหตุเกิดจากการพิจารณาถึงความ
ลําบากของพระองคมีผล เพราะอริยมรรคตามที่ทรงแสดงอัน เปนสวน
หนึ่งของธรรมที่พระองคทรงบรรลุ เปนมรรคทีพ่ ระเถระบรรลุกอนกวา
พระสาวกทั้งปวง ในบรรดาสาวกทั้งหลาย ในเวลาจบเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร และเปนเหตุเกิดจากการพิจารณาสัมมาปฏิบัติของภิกษุ
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ทั้งปวง ในครั้งปฐมโพธิกาล เปนเพียงอุทานที่เกิดจากปติและโสมนัส
ดุจคํามีอาทิวา สมัยหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายทําใหเรายินดีหนอ ไมเปนคํา
ประกาศของความเปนไปหรือหวนกลับมา ดุจคํามีอาทิวา ยทา หเว
ปาตุภวนฺติ ธมฺมา เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏ เพราะฉะนั้น
ไมพึงเห็นวา พระธรรมสังคาหกาจารยรอยกรองไวในอุทานบาลี.
ก็อุทานนี้นั้น นับเนื่องในสุตตันตปฎกในบรรดาปฎก ๓ คือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก อภิธัมมปฎก นับเนื่องในขุททกนิกาย ในบรรดา
นิกาย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตรนิกาย
และขุททกนิกาย สงเคราะหเขาในอุทาน ในบรรดาสัตถุสาสนมีองค ๙
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก
อัพภูตธรรมและเวทัลละ. สงเคราะหเขาในธรรมขันธเล็กนอย ในบรรดา
ธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ทีพ่ ระธรรมภัณฑาคาริกภิกษุ ปฏิญญา
ไวอยางนี้วา
ขาพเจาเรียนจากพระพุทธเจา ๘๒,๐๐๐ ธรรมขันธ จากภิกษุ ๒,๐๐๐ ธรรมขันธ รวมเปนธรรม
ขันธ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ
วาโดยวรรคมี ๘ วรรค คือ โพธิวรรค มุจจลินทวรรค
นันทวรรค เมฆิยวรรค มหาวรรค ชัจจันธวรรค จูฬวรรค ปาฏลิคามิยวรรค. วาโดยสูตร สงเคราะหเปน ๘๐ สูตร. วาโดยคาถา สงเคราะห
เปนอุทานคาถา ๙๕ คาถา. วาโดยภาณวารประมาณ ๙ ครึ่งภาณวาร.
วาโดยอนุสนธิ มี ๑ อนุสนธิ คือ ปุจฉานุสนธิในโพธิสูตรทั้งหลาย.
ในสุปปพุทธสูตร มี ๒ อนุสนธิ คือ ปุจฉานุสนธิและยถานุสนธิ. ใน
สูตรที่เหลือ มีอนุสนธิแตละอยาง ดวยอํานาจยถานุสนธิ แตอัชฌาสยานุ-
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สนธิไมมีในที่นี้. มีการสงเคราะหอนุ สนธิ ๘๑ โดยประการทั้งปวง ดวย
ประการฉะนี้. วาโดยบทมี ๒๑,๑๐๐ บท วาโดยบาทคาถามี ๘,๔๒๓
คาถา วาโดยอักขระมี ๖๗,๓๘๒ อักขระ. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว
คํานี้ไววา
อุทานวาโดยยอ ทานประกาศไววามี ๘๐ สูตร
๘ วรรค ๙๕ คาถา สวนภาณวาร วาโดยประมาณ
มีประมาณ ๙ ครึ่งภาณวาร มีอนุสนธิ ๘๑ อนุสนธิ
ผูมีปญ
 ญาเห็นประจักษแสดงบทอุทานเหลานี้ คํานวณได ๒๑,๐๐๐ บท
แตเมื่อวาโดยบทแหงคาถา
ทานแสดงไว ๘,๔๒๓ บาทคาถาประกาศอักขระ
ไว ๖๗,๓๘๒ อักขระ ดังนี้.
บรรดาวรรคทั้ง ๘ ของอุทานนั้น มี โพธิวรรค เปนเบื้องตน.
บรรดาสูตร มี โพธิสูตร เปนที่ ๑. โพธิสูตรแมนั้น มีนิทานที่ทาน
พระอานนทกลาวไวในคราวมหาสังคีติครั้งแรก มีอาทิวา เอวมฺเม สุต
ดังนี้ เปนเบื้องตน. ก็มหาสังคีติครั้งแรกนี้นั้น ยกขึ้นสูตนั ติภาษาใน
วินัยปฎกนั่นแล. ก็ในที่นี้ กถามรรคที่ควรกลาวเพื่อความฉลาดในนิทาน
แมนั้น ทานก็กลาวไวในอรรถกถาทีฆนิกาย ชื่อสุมังคลวิลาสินีนั้นแล
เพราะฉะนั้น พึงทราบโดยนัยดังกลาวไวในอรรถกถา ชื่อวาสุมังคลวิลาสินีนั้นเถิด.
จบอารัมภกถา
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โพธิวรรควรรณนาที่ ๑
อรรถกถาปฐมโพธิสูตร
ก็ในโพธิสูตรนี้ คําวา เอวมฺเม สุต เปนตน เปนนิทาน. บรรดา
บทเหลานั้น ศัพทวา เอว เปนนิบาต. บทวา เม เปนตน เปนบทนาม.
บทวา วิ ในบทวา อุรุเวลาย วิหรติ นี้ เปนบทอุปสรรค. บทวา หร ติ
เปนบทอาขยาต. การจําแนกบทในทุกบท พึงทราบโดยนัยนี้ เปนอันดับ
แรกแล.
แตเมื่อวาโดยอรรถ เอว ศัพทอันดับแรก มีอรรถหลายประเภท
มีอาทิวา อุปมา อุปเทศ สัมปหังสนะ ครหณะ วจนสัมปฏิคคหะ
อาการ นิทัสสนะ อวธารณะ. ปุจฉา อิทมัตถะ ปริมาณ. จริงอยาง
นั้น เอว ศัพทนั้นมาในอุปมา ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา สัตวผูเกิดมา
แลวพึงทํากุศลใหมาก ฉันนั้น. มาในอุปเทศ (ขอแนะนํา) ในประโยค
มีอาทิวา ทานพึงกาวไปขางหนาอยางนี้ ทานพึงถอยกลับอยางนี้ . มาใน
สัมปหังสนะ (ความราเริง) ในประโยคมีอาทิวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนั้น เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนั้นเปนอยางนั้น. มาใน
ครหณะ (การติเตียน) ในประโยคมีอาทิวา ก็หญิงถอยนี้ กลาวคุณของ
สมณะโลนนั้น ในที่ทุกหนทุกแหง (ไมเลือกสถานที่) อยางนี้ ๆ. มาใน
วจนสัมปฏิคคหะ. (การรับคํา) ในประโยคมีอาทิวา ภิกษุเหลานั้นรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา เอว ภนเต อยางนั้นแล พระเจาขา.
มาในอาการ ในประโยคมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครู
ทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว อยางแจมแจงดวยอาการ
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อยางนี้แล. มาในนิทัสสนะ (การชี้แจง) ในประโยคมีอาทิวา มาเถิดทาน
มาณพนอย จงเขาไปหาพระสมณะอานนทถึงที่อยู ครั้นแลวจงถามถึงความ
อาพาธนอย โรคนอย ความคลองแคลว พละกําลัง การอยูผาสุก กะทาน
พระสมณะอานนท ตามคําของเราวา สุภมาณพโตเทยยบุตร ถามถึง
อาพาธนอย โรคนอย ความคลองแคลว พละกําลัง การอยูผาสุก กะ
ทานพระอานนท และจงกลาวอยางนี้วา ดังขาพเจาขอโอกาส ขอทาน
พระอานนท จงกรุณาเขาไปยังนิเวศนของ สุภมาณพโตเทยยบุตร. มา
ในอวธารณะ (หามความอื่น) ดูกอนชาวกาลามะ ทานสําคัญความขอนั้น
เปนอยางไร ธรรมเหลานี้ เปนกุศลหรือเปนอกุศล. เปนอกุศลพระเจาขา มีโทษหรือไมมีโทษ. มีโทษพระเจาขา. วิญูชนติเตียนหรือ
สรรเสริญ. วิญูชนติเตียนพระเจาขา. ธรรมทั้งหลายที่สมาทานใหบริบูรณ
แลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูลหรือเพื่อทุกข หรือวาไมเปน
ไป หรือในขอนั้นเปนอยางไร. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมที่สมาทาน
ใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้ กูลเพื่อทุกข ในขอนี้
พวกขาพระองคมีความเห็นอยางนั้น . มาในคําถาม ในประโยคมีอาทิวา
ชนเหลานั้น อาบน้ําอยางดี ลูบไลอยางดี ปลงผมและหนวด สวมใส
มาลัยและเครื่องอาภรณ ฯลฯ อยางนั้นหรือ. มาในอิทมัตถะ (อรรถแหง
อิท ศัพท) ในประโยคมีอาทิวา สิปปายตนะมากมายที่เขากับศิลปะนี้
อาการนี้ มีประการอยางนี้. จริงอยู คต ศัพท มีการยักเรียกวา ประการ.
ศัพทวา วิธาการะ. ก็เหมือนกัน. จริงอยางนั้น ชาวโลกกลาว คต ศัพท
ที่ประกอบกับ วิธ ศัพทในอรรถวาประการ. มาในปริมาณ ในประโยค
มีอาทิวา มีการเปลี่ยนแปลงเร็วเปนปริมาณ มีการสิ้นสุดอายุเปนปริมาณ.
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ก็ดวย เอว ศัพทในคําวา เอว วิตกฺกิต โน ตุมฺเหหิ เอวมายุปริยนฺโต เอว ศัพทที่ชื่อวา มีอาการเปนอรรถเทานั้น เพราะกลาวอาการ
ถามและอาการปริมาณมิใชหรือ ? ไมใช เพราะมีความแปลกกัน. ก็ เอว
ศัพทในที่นี้บอกเพียงอาการ ทานประสงคเอาวา มีอาการเปนอรรถ. แต
เอว ศัพทในคํามีอาทิวา เอว พฺยา โข บอกความแปลกกันแหงอาการ.
ก็ เอว ศัพทเหลานี้ ทีช่ ื่อวาบอกความแปลกกันแหงอาการ เพราะบอก
อาการแหงคําถาม และอาการแหงปริมาณ. ก็เพราะอธิบายอยางนี้
อุทาหรณอุปมามีอาทิวา สัตวเกิดมาก็ฉันนั้นจึงจะถูก. ก็ในขอนั้นมีอธิบาย
ดังนี้ สัตวชื่อวา มัจจะ เพราะมีอันจะพึงตายเปนสภาวะ จําตองบําเพ็ญ
บุญเปนอันมากอันเปนเชนกลุมดอกไม เพราะควรแกฐานที่เปนกองดอก
ไมในคาถานี้วา
ยถาป ปุปฺผราสิมฺหา
ภยิรา มหาคุเณ พหู
เอว ชาเตน มจฺเจน
กตฺตพฺพ กุสล พหุ
นายมาลาการผูฉลาด พึงกระทําพวงดอกไมจาก
กองดอกไมใหมาก แมฉันใด สัตวผูมีอันจะพึงตาย
เปนสภาวะเกิดแลว จําตองทํากุศลใหมาก ฉันนั้น
เพราะตั้งขึ้นจากเหตุแหงการบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน มีเกิดในมนุษย
การคบหาสัปบุรุษ การฟงพระสัทธรรม การทําไวในใจโดยแยบคาย
และการสมบูรณดวยโภคะ เปนตน เพราะประกอบดวยคุณวิเศษมีความ
งามและมีกลิ่นหอมเปนตน เพราะฉะนั้น เมื่อวาโดยไมแปลกกัน จึงมี
กองดอกไม และกลุมดอกไมเปนเครื่องเปรียบ. อาการเปรียบเทียบกลุม
ดอกไมเหลานั้น ทานกลาวไวโดยกําหนดไมแนนอน ดวย ยถา ศัพท
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กลาวโดยกําหนดแนนอน ดวย เอว ศัพทอีก. ก็อาการเปรียบเทียบนั้น
เมื่อกําหนดลงไป โดยใจความก็เปนเพียงอุปมาเทานั้น เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา อุปมาย อาคโต มาในอุปมา ดังนี้ .
อนึ่ง อาการคือการแนะนําในความเพียบพรอมดวยมารยาทอันสมควรแกสมณะที่ทานแนะนําไวโดยนัยมีอาทิวา พึงกาวไปอยางนี้ คือโดย
อาการนี้นั้น วาโดยอรรถก็คืออุปเทศนั้นเอง เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา เอว ศัพทมาในอุปเทศ ในประโยคมีอาทิวา ทานพึงกาวไป
อยางนี้ พึงถอยกลับอยางนี้.
ในคําวา เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต นี้ พึงทราบโดยนัยที่
ทานกลาวไววา การหัวเราะ คือ การทําความฟูใจ ไดแก ความราเริง
โดยประการแหงคุณที่มีอยูในขอที่ผูรูอรรถตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลวทํามิใหคลาดเคลื่อน. ในขอวา เอวเมว ปนาย นี้ พึงทราบโดยนัย
ที่กลาวแลววา เปนอาการแหงการติเตียน. ก็อาการคือการติเตียนั้น
ยอมรูไดวาทานประกาศไวดวย เอว ศัพทในที่นี้โดยเทียบเคียงกับ ขุสน
ศัพท ขูวา หญิงถอยเปนตน. พึงทราบวา แมอาการคือการเปรียบเทียบ
ทานกลาวไวโดยเทียบเคียงศัพทมี ปุพพราสิ ศัพทเปนตน ที่ทานกลาวไว
โดยอุปมาเปนตน เหมือนในอาการติเตียนนี้ .
ดวยคําวา เอวฺจ วเทหิ นี้ ทานกลาววา อาการคือการกลาวที่
จะพึงกลาวในบัดนี้วา ขาพเจากลาวอาการอยางใด ทานจงกลาวกะสมณะ
อานนทดวยอาการอยางนั้น ทานแสดงไขดวย เอว ศัพท เพราะฉะนั้น
เอว ศัพทนนั้ จึงมีนิทัสสนะเปนอรรถ.
แมในบทวา เอว โน นี้ เพราะเมื่อตั้งคําถามวา ไมเปนอยางนั้น
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หรือ หรือวาในขอนั้นเปนอยางไร ดวยอํานาจการถือเอาตามอนุมัติ เพื่อ
จะใหรูการตกลงโดยภาวะที่ทําตามที่กลาวแลวนั้น นําสิ่งที่ไมเปนประโยชน
และทุกขมาให จึงตอบวา ในขอนั้นไมเปนอยางนั้น การสันนิษฐาน
อาการเชนนั้นยอมรูไดวาทานใหแจมแจงแลวดวย เอว ศัพท. ก็อาการที่
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูลเพื่อทุกขแหงธรรมเหลานั้น เมื่อกําหนด
แนนอนมีอวธารณะเปนอรรถ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา เอว ศัพท
มาในอวธารณะ ในประโยคมีอาทิวา เอว โน เอตฺถ โหติ ในขอนี้
สําหรับขาพระองคเปนอยางนี้.
ทานกลาวถึง เอว ศัพทเหลานั้นอันบงถึงความแปลกกันแหงอาการ
อยางนั้น วามีอรรถอุปมาเปนตน เพราะมีความเปนไปโดยอรรถพิเศษ
มีอุปมาเปนตน. ก็ เอว ศัพท ในคําวา เอวมฺภนฺเต นั้น มีการรับคํา
เปนอรรถ เพราะภิกษุทั้งหลายผูประกอบในการใสใจดวยดีซึ่งการฟงธรรม
กลาวไวดวยสามารถการรูเฉพาะซึ่งภาวะที่ตนตั้งอยูในธรรมนั้น. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงอธิบายไววา บทวา เอวมฺภนฺเต ไดแก สาธุ ภนฺเต
สุฏุ ภนฺเต ดังนี้. ในทีน่ ี้ เอว ศัพทนี้นั้น พึงเห็นวา ลงในอรรถวา
อาการ นิทัศนะ และอวธารณะ.
ใน ๓ อยางนั้น ดวย เอว ศัพท มีอาการเปนอรรถ พระเถระ
แสดงอรรถนี้วา ใครสามารถจะรูพระดํารัสของพระผูพระภาคเจานั้นโดย
ประการทั้งปวง ซึ่งมีนัยตาง ๆ อันละเอียดเกิดจากอัธยาศัยเปนอเนก
สมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะมีปาฏิหาริยตาง ๆ ลึกโดยธรรม อรรถ
เทศนา และปฏิเวธ อันมาปรากฏทางโสตวิญญาณโดยเหมาะสมแกภาษา
ของตน ๆ แหงสรรพสัตว ก็ขาพเจาแมทําความประสงคเพื่อจะฟงใหเกิด
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โดยประการทั้งปวงก็ไดสดับมาแลวอยางนี้ คือ แมขาพเจา ก็ไดสดับ
มาแลว ดวยอาการอยางหนึ่ง.
ก็ในที่นี้ นัยมีอยางตาง ๆ โดยประเภทอารมณเปนตน กลาวคือ
เอกัตตนัย นานัตตนัย อัพยาปารนัย เอวังธัมมตานัย และกลาวคือ
นันทิยาวัฏฏนัย ติปุกขลนัย สีหวิกกีลิตนัย ทิสาโลจนนัย และ
อังกุสนัย ชือ่ วา นานานัย. อีกอยางหนึ่ง นัยทัง้ หลายมีบาลีเปนคติ
และนัยเหลานั้น ชื่อวา นานานัย เพราะมีประการตาง ๆ ดวยอํานาจ
บัญญัติและอนุบัญญัติเปนตน ดวยนัยที่เปนสวนแหงสังกิเลสเปนตน และ
นัยที่เปนโลกิยะเปนตน และนัยที่คละกันทั้งสองนั้นดวยอํานาจกุศลเปนตน
ดวยอํานาจขันธเปนตน ดวยอํานาจสังคหะเปนตน ดวยอํานาจสมยวิมุตติ
เปนตน ดวยอํานาจฐปนะเปนตน ดวยอํานาจกุศลมูลเปนตน และดวย
อํานาติกปฏฐานเปนตน. ชื่อวา ละเอียดโดยนัยตาง ๆ เพราะละเอียด
ออนสุขุมโดยนัยเหลานั้น.
อาสยะนั้นแหละ ชือ่ วา อัธยาศัย. ก็อัธยาศัยนั้นมีหลายอยาง
โดยความตางแหงภาวะมีความเปนของเที่ยงเปนตน และโดยความตาง
แหงความที่สัตวมีกิเลสดุจธุลีโนดวงตานอยเปนตน หรือมีอยางเปนอเนก
มีอาทิวา อัธยาศัยของตนเปนตน ชื่อวา อเนกัธยาศัย. อเนกัธยาศัย
นั้น ชื่อวา อเนกัธยาศัยสมุฏฐาน เพราะมีสมุฏฐานเปนเหตุเกิดขึ้น.
ชื่อวา สมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะ เพราะประกอบดวยบท
แหงอรรถ ๖ อยาง คือ สังกาสนะ (คลายกัน ) ปกาสนะ (ประกาศ)
วิวรณะ (ไขความ) วิภชนะ (จําแนก) อุตตานีกรณะ (ทําใหตื้น) และ
บัญญัติ (ชื่อ) และประกอบดวยบทแหงพยัญชนะ ๖ อยาง คือ อักขระ
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บทพยัญชนะ อาการ นิรุตติ และนิเทศ แหงสมบัติของอรรถแหงศีล
เปนตน และสมบัติแหงพยัญชนะอันทําความแจมแจงแหงอรรถมีศีลเปนตนนั้น
ชื่อวา มีปาฏิหาริยตาง ๆ เพราะมีปาฏิหาริยตาง ๆ หรือมากมาย
โดยความตางแหงอิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริย และอนุสาสนีปาฏิหาริย และโดยความตางแหงอารมณเปนตนของปาฏิหาริยแตละอยาง
บรรดาปาฏิหาริยเหลานั้น. ในขอนั้น เมื่อมีอรรถวา ชื่อวา ปาฏิหาริย
เพราะกําจัดธรรมที่เปนขาศึก คือ เพราะกําจัดกิเลสมีราคะเปนตน กิเลส
มีราคะเปนตน ที่เปนขาศึกอันจะพึงกําจัดไมมีแกพระผูมีพระภาคเจา. เมื่อ
จิตปราศจากอุปกิเลสประกอบดวยคุณ ๘ ประการ กําจัดธรรมที่เปนขาศึก
ไดแลว ปาฏิหาริยแสดงฤทธิ์ได แมสําหรับปุถุชนก็ยังเปนไปได เพราะ
ฉะนั้น เมื่อวาโดยโวหารที่เปนไปในการแสดงฤทธิ์นั้น จึงไมอาจจะกลาว
ไดวาปาฏิหาริยในที่นี้. ก็ถาพระผูมีพระภาคเจา ผูประกอบดวยพระมหากรุณายังมีกิเลสที่อยูในเวไนยสัตวเปนขาศึกอยูไซร เพราะกําจัดกิเลสอัน
เปนขาศึกนั้นได จึงเรียกวา ปาฏิหาริย เมื่อเปนอยางนั้น ขอนั้น จึง
ถูกตอง.
อีกอยางหนึ่ง พวกเดียรถีย เปนขาศึกตอพระผูมีพระภาคเจาและ
พระศาสนา เพราะกําจัดพวกเดียรยเหลานั้นได จึงเรียกวา ปาฏิหาริย.
จริงอยู เดียรถียเหลานั้น ถูกพระองคทรงกําจัด คือขับไลออกดวยอิทธิปาฏิหาริยอาเทศนาปาฏิหาริยและอนุสาสนีปาฏิหาริย ดวยอํานาจการกําจัด
ทิฏฐิและดวยไมมีความสามารถในการประกาศทิฏฐิ อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา
ปฏิ นี้ ยอมใหรูอรรถของศัพทวา ปจฺฉา นี้ เหมือน ปฏิ ศัพทใน
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ประโยคมีอาทิวา ตสฺมึ ปฏิปวิฏมฺหิ อฺโ อาคจฺฉติ พฺราหฺมโณ เมื่อ
พราหมณนั้นเขาไป พราหมณอีกคนหนึ่งจึงมา. เพราะฉะนั้น เมื่อจิตทั้งมั่น
ปราศจากอุปกิเลส บุคคลผูทํากิจแลวพึงนําไป คือใหเปนไปในภายหลัง
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ปาฏิหาริย. อีกอยางหนึ่ง เมื่ออุปกิเลสของตน
ถูกมรรคอันสัมปยุตดวยฌานที่ ๔ ขจัด แลว การกําจัดในภายหลัง ชื่อวา
ปาฏิหาริย. อนึ่ง อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริย และอนุสาสนีปาฏิหาริย อันผูปราศจากอุปกิเลสเสร็จกิจแลว พึงใหเปนไปอีก เพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกสัตว อนึ่ง เมื่ออุปกิเลสของตนถูกขจัดแลว การ
กําจัดอุปกิเลสในสันดานของบุคคลอื่นก็ยอมมี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
มีปาฏิหาริย. ปาฏิหาริยนนั่ แหละ เปน ปาฏิหาริย. อีกอยางหนึ่ง เมื่อ
วาโดยปาฏิหาริย ปาฏิหาริยแตละอยางที่มีในหมวดแหงอิทธิปาฏิหาริย
อาเทศนาปาฏิหาริยและอนุสาสนีปาฏิหาริย ทานเรียกวา ปาฏิหาริย.
อีกอยางหนึ่ง ฌานที่ ๔ และมรรค ชือ่ วา ปาฏิหาริย เพราะกําจัดธรรม
ที่เปนขาศึก. พึงทราบอรรถวา ปาฏิหาริย เพราะเกิดในฌานที่ ๔ และ
มรรคนั้น หรือเปนนิมิตในฌานที่ ๔ และมรรคนั้น หรือมาจากฌานที่ ๔
และมรรคนั้น ดังนี้.
ก็เพราะเหตุความลึกโดยธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธ กลาวคือ
แบบแผน อรรถ เทศนาและการตรัสรูชื่อของแบบแผนเปนตนนั้น หรือ
กลาวคือ เหตุและผลอันเผล็ดมาแตเหตุ ทั้งเหตุทั้งผล บัญญัติและ
ปฏิเวธ ซึ่งเปนภาวะอันสัตวผูมิไดสรางสมกุศลสมภารไวหาที่พึ่งไมได
และหยั่งรูไดยาก เหมือนมหาสมุทรอันสัตวทั้งหลาย มีกระตายเปนตนไม
อาจหยั่งถึง เพราะฉะนั้น พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา
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ลึกโดยธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธ เพราะประกอบดวยภาวะที่ลึก
๔ ประการนัน้ .
การประกาศพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาอยางเดียวเทา
นั้น เปนไปในขณะเดียว ยอมควรจะถือเอาไดไมกอนและไมหลัง โดยภาษาของตนๆ แหงสัตวทั้งหลายผูมีภาษาตาง ๆ กัน. จริงอยู พุทธานุภาพ
ของพระพุทธเจาทั้งหลายเปนอจินไตย เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา ยอม
ปรากฏทางโสดประสาทของสรรพสัตว โดยสมควรแกภาษาของตน ๆ.
ดวย เอว ศัพทมีนทิ ัสสนะเปนอรรถ พระเถระเมื่อจะเปลื้องตนวา
เราไมใชพระสยัมภู พระสูตรนี้ เรามิไดทําใหแจงเอง จึงแสดงไขพระสูตร
ทั้งสิ้นที่จะพึงกลาวในบัดนี้ วา เราไดสดับบทแลวอยางนี้ คือ แมเราก็ได
สดับฟงมาแลว อยางนี้.
ดวย เอว ศัพทอันมีอวธารณะเปนอรรถ พระเถระเมื่อจะแสดง
กําลังการทรงจําของตน โดยสมควรแกภาวะที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
สรรเสริญไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูเปนสาวกของ
เรา อานนทเปนเลิศของภิกษุผูเปนพหูสูต ผูมคี ติ มีสติ มีธิติ (และ)
ผูเปนอุปฏฐาก และคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสรรเสริญไวอยางนี้วา
ทานพระอานนทเปนผูฉลาดในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญชนะ
ฉลาดในนิรุตติ ฉลาดในอักขระ เบื้องตนและเบื้องปลาย จึงใหเหลาสัตว
เกิดความประสงคที่จะฟงวา เราไดฟงมาแลวอยางนี้ และพระสูตรนั้นแล
วาโดยอรรถหรือพยัญชนะ ไมหยอนไมยิ่งกวากัน เมื่อเปนเชนนี้ จึงไม
พึงเห็นโดยประการอื่น. บทวา อฺถา คือ โดยประการอื่นจากอาการ
ที่ไดฟงมาแลวเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา แตมิใชโดย
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ประการอื่นจากอาการที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว. จริงอยู เทศนา
ของพระผูมีพระภาคเจามีอานุภาพเปนอจินไตย. เทศนานั้น ใคร ๆ ไม
อาจรูไดโดยอาการทั้งปวง เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวเนื้อความนี้ไว
ดังนี้ แล. จริงอยู กําลังแหงการทรงจํา ก็คือการที่ไมผิดพลาดจากอาการ
ที่ไดฟงมาแลวเลย.
เม ศัพท ปรากฏในอรรถทั้ง ๓. จริงอยางนั้น เม ศัพทนั้นมี
อรรถวา มยา เหมือนในประโยคมีอาทิวา คาถาภิคีต เม อโภชเนยฺย
โภชนะที่ไดมาเพราะขับรอยกรอง อันเราไมควรบริโภค. เม ศัพทมีอรรถ
วา มยฺห ในประโยคมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขาพระองคขอ
วโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ.
เม ศัพท มีอรรถวา มม ในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงเปนธรรมทายาทของเรา. แต เม ศัพทในทีน่ ี้ ใชในอรรถ ๒ อยาง
คือ มยา สุต และ มม สุต.
แตในที่นี้ เม ศัพทแมทั้ง ๓ อยาง ยอมปรากฏในอรรถเดียว
เทานั้น เพราะเปนไปในสันดานของตน กลาวคือ เกิดเฉพาะในตนที่จะ
พึงกลาวอยางนี้วา สภาวะใด ไมเปนอื่น สภาวะนั้นคืออัตตา ก็จริง
ถึงอยางนั้น ก็รูไดทันทีวา ความตางแหงอรรถนี้ กลาวคือ ความพิเศษ
แหงกรณะและสัมปทานะ เปนตน. เพราะฉะนั้น พึงเห็นวา เม ศัพท
ทานกลาววา ปรากฏในอรรถ ๓ อยาง.
สุต ศัพทในบทวา สุต นี้ ทั้งมีอุปสรรคและไมมีอุปสรรค มี
ประเภทแหงอรรถเปนอันมาก เชน คมนะ วิสสุตะ กิลินนะ อุปจิตะ
อนุโยคะ โสตวิญเญยยะ โสตทวารานุสารวิญญาตะเปนตน . จริงอยู
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อุปสรรคยอมทํากิริยาใหพิเศษขึ้นก็จริง ถึงกระนั้น แมเมื่อมีอุปสรรค
สุต ศัพทนั่นแหละก็บงถึงอรรถนั้น เพราะสองถึงอรรถ เพราะฉะนั้น
ในการขยายความของ สุต ศัพทที่ไมมีอุปสรรค จะถือเอาสุตมีอุปสรรค
ก็ไมผิค. ในคําวา สุต นั้น สุต ศัพทมอี รรถวาไป ในประโยคมีอาทิวา
เสนาย ปสุโต ไปดวยกองทัพ. สุต ศัพทมีอรรถวาวิสสุตธรรมใน
ประโยคมีอาทิวา สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต ผูมีธรรมปรากฏแลว เห็นอยู.
สุต ศัพทมีอรรถวา กิเลเสน กิลินฺนา กิลินฺนสฺส ในประโยคมีอาทิวา
ภิกษุณีผูกําหนัดดวยราคะ ตอบุรุษผูกาํ หนัดดวยราคะ. สุตศัพทมีอรรถวา
สั่งสมในประโยคมีอาทิวา ตุมฺเหหิ ปฺุ ปสุต อนปฺปก ทานสั่งสม
บุญไวมิใชนอ ย. สุตศัพทมีอรรถวา ณานานุยุตฺตา ในประโยคมีอาทิวา
เย ฌานปสุตา ธีรา ชนเหลาใดเปนนักปราชญประกอบในฌาน. สุต
ศัพทมีอรรถวา โสตวิญเญยยะ. ในประโยคมีอาทิ วา ทิฏ สุต มุต รูป
ที่เห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ. สุตศัพทที่มีอรรถวาทรงความรู
ตามกระแสแหงโสตทวาร ในประโยคมีอาทิวา สุตธโร สุตสนฺนิจโย
ทรงไวซึ่งสุตะ สั่งสมสุตะ. แตในที่นี้ สุตศัพทนั้นมีอรรถวา อุปธาริต
อันทานทรงไว หรือ อุปธารณ การทรงไว ตามกระแสแหงโสตทวาร.
จริงอยู เมื่อเมศัพทมีมยาศัพทเปนอรรถ ความวา ขาพเจาไดฟงมาแลว
อยางนี้ คือ ทรงไวตามกระแสแหงโสตทวาร ดังนี้ จึงจะควร. เมื่อเมศัพท
มีมมศัพทเปนอรรถ ความวา การฟงของขาพเจาอยางนี้ คือ การทรงจํา
ตามกระแสแหงโสตทวาร ดังนี้ จึงจะถูก.
บรรดาบททั้ง ๓ ตามที่กลาวมานั้น เพราะเหตุที่เอวศัพท ใชเคียง
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กับสุตศัพท พึงสองถึงกิริยา คือการฟง ฉะนั้น บทวา เอว เปนคํา
แสดงไขถึงกิจแหงวิญญาณที่เปนไปทางโสตทวาร มีโสตวิญญาณและ
สัมปฏิจฉนะ เปนตน และแหงวิญาณที่เปนไปทางมโนทวาร อันวิญญาณทางโสตทวารนั้นนํามา. บทวา เม เปนบทแสดงไขถึงบุคคลผูพรั่งพรอมดวยวิญญาณดังกลาวแลว. จริงอยู พากยคือคําพูดที่เปนประโยค
ทุกพากยประกอบดวยอรรถแหง เอว อักษรนั่งเอง เพราะพากยเหลานั้น
มีอวธารณะเปนผล. บทวา สุต เปนบทแสดงไขถึงการถือเอา ไมยิ่งไม
หยอนและไมวิปริต จากการปฏิเสธการไมไดยิน. เหมือนอยางวา การ
พึงควรจะกลาววา สุตเมว ฉันใด การฟงนั้นก็ฉันนั้น เปนการฟงถูกตอง
คือ เปนการถือเอาไมหยอน ไมยิ่ง และไมวิปริต. อีกอยางหนึ่ง เสียง
ที่บงถึงอรรถโดยสองถึงอรรถในลําดับแหงเสียง เพราะเหตุนั้น ในฝายนี้
เพราะเหตุที่สุตศัพทนี้มีอรรถที่ทานกลาวไวดังนี้วา อสุต น โหติ การ
ไมไดยิน ไมมี ฉะนั้น บทวา สุต จึงเปนบทแสดงไขถึงการถือเอาไม
หยอน ไมยงิ่ และไมวิปริต โดยปฏิเสธภาวะที่ไมไดยิน. พระเถระกลาว
อธิบายคํานี้ไวดังนี้ เราไดฟงมาแลวอยางนี้ เราไมไดเห็น เราไมทําให
แจงดวยสยัมภูญาณ หรือเราไมไดมาโดยประการอื่น. อีกอยางหนึ่ง เรา
ไดฟงมาแลวทีเดียว และการฟงนั้นแลเปนการฟงชอบแท. อีกอยางหนึ่ง
ในเอวศัพทซึ่งมีอวธารณะเปนอรรถ ก็มีอรรถโยชนา การประกอบความ
ดังวามานี้. สุตศัพทที่เพงถึงเอวศัพทนั้น มีอรรถแนนอน เพราะฉะนั้น
สุตศัพทซึ่งบงถึงเอวศัพทนั้น พึงทราบวา ปฏิเสธภาวะที่ไมไดยิน และ
* สิงหลวา- ฉะนั้น บทวา เอว เปนคําแสดงถึงกิจแหงวิญญาณทางมโนทวารอันเกิดขึ้นแลว
*

ในลําดับแหงวิญญาณทางโสตทวาร มีโสตวิญญาณและสัมปฏิจฉนะเปนตน.
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วาเปนการแสดงไขถึงการถือเอาไมหยอน ไมยิ่ง และไมวิปริต ดังนั้น
พึงเห็นวาทานกระทําอรรถโยชนาแหงศัพททั้ง ๓ แมดวยอํานาจแหงการ
ฟง เหตุแหงการฟง และความแปลกกันแหงการฟง.
อนึ่ง บทวา เอว เปนการประกาศภาวะแหงวิญญาณวิถีที่เปนไป
ตามกระแสแหงโสตวิญาณนั้น เปนไปในอารมณโดยประการตางๆ
โดยการยึดเอาอรรถและพยัญชนะตางๆ เพราะทําอธิบายวา เอวศัพท
มีอาการเปนอรรถ. บทวา เม เปนนทประกาศอรรถ. บทวา สุต เปน
บทประกาศธรรม เพราะวิญญาณวิถีตามที่กลาวแลวมีปริยตั ิธรรมเปน
อารมณ. จริงอยู ในขอนี้มีความสังเขปดังตอไปนี้ ขาพเจาไมไดกระทํา
กิจอยางอื่น แตกระทํากิจนี้ ธรรมนีข้ าพเจาไดฟงแลวดวยวิญญาณวิถีอัน
เปนไปในอารมณโดยประการตาง ๆ อันเปนตัวเหตุ.
อนึ่ง บทวา เอว เปนการประกาศอรรถที่พึงแสดงไข เพราะ
อธิบายวา เอว ศัพทมีนิทัสสนะเปนอรรถ เพราะจะตองแสดงไขอรรถ
ที่ควรแสดงไข. เพราะฉะนั้น พระสูตรแมทั้งสิ้นพึงทราบวายึดเอาแลว
ดวยเอวศัพท. บทวา เม เปนการประกาศบุคคล. บทวา สุต เปนการ
ประกาศกิจของบุคคล. จริงอยู กิรยิ าที่ฟง เมื่อไดดวยสุตศัพทยอมเนื่อง
ดวยโสตวิญญาณจิต และในขอนั้น ยอมไดการบัญญัติถึงบุคคล แตใน
สิ่งที่เนื่องกับธรรมอันเวนจากบัญญัติถึงบุคคล ยอมไมไดกิริยาคือการฟง.
สุตศัพทนั้น มีเนื้อความโดยยอดังนี้วา ขาพเจาจักแสดงไขพระสูตรใด
พระสูตรนั้นขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
อนึ่ง บทวา เอว เปนบทแสดงอาการตาง ๆ ของจิตสันดานที่ยึด
เอาอรรถและพยัญชนะตาง ๆ โดยความเปนไปแหงอารมณตาง ๆ เพราะ
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อธิบายวา เอวศัพทมีอาการเปนอรรถนั้นเอง. จริงอยู การบัญญัติอาการ
วา เอว นี้ เพราะอาศัยอาการแหงความเปนไปนั้น ๆ ของธรรมทั้งหลาย
แลวจึงบัญญัติขึ้นเปนสภาวะ. บทวา เม เปนการแสดงถึงกัตตุผูทํา.
บทวา สุต เปนการแสดงถึงอารมณ. จริงอยู ธรรมที่ควรฟงเปนตั้ง
แหงความเปนไปดวยสามารถแหงกิริยา คือการฟงของบุคคลผูกระทํา
กิริยาคือการฟง. ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันแสดงความตกลงแหงการ
รับอารมณของผูทําผูพรั่งพรอมดวยกิริยา คือการฟงนั้น ดวยจิตสันดาน
อันเปนไปโดยประการตาง ๆ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา เอว แสดงกิจของบุคคล. จริงอยู ดวย เอว
ศัพทมีการประกาศนิทัสสนะหรืออวธารณะ อันมีอาการยึดเอาธรรม
ที่ไดฟงแลวเปนสภาวะ เปนอันแสดงไขถึงกิจของบุคคลโดยภาวะแหง
การยึดถือบัญญัติวาบุคคล และการขวนขวายในธรรมของการทรงอาการ
นั้น เปนตนแล. บทวา สุต แสดงไขกิจของวิญญาณ. จริงอยู กิริยา
คือการฟง แมของผูมีวาทะวาบุคคล ไมมุงถึงวิญาณก็หามิได. บทวา
เม เปนการแสดงถึงบุคคลผูประกอบกิจทั้งสอง. จริงอยู ความเปนไป
แหงศัพทวา เม เปนอารมณพิเศษแหงสัตวโดยสวนเดียวเทานั้น และ
กิจของวิญญาณก็พึงประชุมลงในที่นนั้ นั่นแล. สวนความยอในขอนี้มีดังนี้
ขาพเจาไดฟงมาแลว โดยโวหารแหงสวนกิจที่บุคคลผูพรั่งพรอมดวย
โสตวิญญาณกิจไดแลวดวยอํานาจวิญญาณ.
อนึ่ง บทวา เอว และ เม ชื่อวา อวิชชมานบัญญัติ บัญญัติในสิ่ง
ที่ไมมีดวยอํานาจสัจฉิกัตถปรมัตถ. ก็เพราะประโยชนทั้งปวงที่จะพึงบรรลุ
ดวยศรัทธา จําตองปฏิบัติโดยมุขแหงบัญญัติเทานั้น ชื่อวา เปนความผิด
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พลาดแหงบัญญัติทั้งปวง และในบัญญัติ ๖ มีวิชชมานบัญญัติเปนตน
เพราะฉะนั้น อรรถที่ไมเปนจริงอันใดเหมือนกลลวง มีมายาและพยับแดด
เปนตน และอรรถมิใชอุดมเหมือนจะพึงถือเอาดวยอาการที่ฟงตามกันมา
เปนตน หามีไม อรรถนั้นมีสภาวะเปนปรมัตถ มีรูปารมณ สัททารมณ
และรสารมณเปนตน และมีการสลาย การเสวยอารมณเปนตน ยอมมีโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ. ก็อรรถคืออาการเปนตนที่กลาววา เอว และ เม มี
สภาวะมิใชปรมัตถ เมื่อไมเขากับสัจฉิกัตถปรมัตถ ชื่อวาอวิชชมานบัญญัติ. เพราะฉะนั้น สิ่งที่ทานทั้งหลายไดนิทเทสวา เอว หรือ เม จะ
มีอยูโดยปรมัตถไดอยางไร. บทวา สุต ไดแก วิชชมานบัญญัติ บัญญัติ
สิ่งที่มีอยู จริงอยู สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไดโดยโสตวิญญาณนั้น โดยปรมัตถ ชื่อวา
วิชชมานบัญญัติแล.
อนึ่ง บทวา เอว ชื่อวาอุปาทายบัญญัติ โดยอาศัยธรรมที่มา
ปรากฏทางโสตทวารแลวยึดเอาอาการคือการทรงจําธรรมเหลานั้นเปนตน .
บทวา เม ชือ่ วาอุปาทายบัญญัติ เพราะจําตองกลาวอาศัยขันธที่นับเนื่อง
ในสันตติอันพิเศษโดยความแปลกกันแหงการกระทําเปนตน. บทวา สุต
ชื่อวาอุปนิธานบัญญัติ เพราะจํากลาวเขาไปยึดเอาทิฐิเปนตน. บัญญัติ
วาสุตะแมเปนไปในสัททายตนะที่เวนจากสภาวะ มีรูปที่เห็นแลวเปนตน ก็
จําตองกลาวยึดเอารูปที่เห็นเปนตน เพราะไมเพงรูปที่เห็นแลว อารมณที่
ทราบแลว และธรรมทีร่ ูแจงแลว ก็รูแจงวา สิ่งนั้นเราฟงแลวเหมือน
โวหารวาที่ ๒ และที่ ๓ เปนตน ก็จําตองกลาวยึดเอาที่ ๑ เปนตน . ก็
บทวา สุต ในคําวา อสุต น โหติ นี้มอี รรถที่ทานกลาวไวเพียงเทานี้แล.
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ก็ในคําเหลานั้น ดวยคําวา เอว พระเถระแสดงถึงความไมหลงลืม.
จริงอยู ความแปลกกันโดยประการแหงพระสูตรที่คนรูแจงแลว ทานพระอานนทยึดเอาในคําวา เอว นี้ ยอมเปนอันทานพระอานนทแสดงถึงความ
ไมหลงลืมดวย เอว ศัพทนั้น. จริงอยู ทานผูหลงลืมยอมไมสามารถเพื่อจะ
แทงตลอดโดยประการตาง ๆ. ทานแสดงประการตางๆ และประการที่รูได
ยากดวยอํานาจปจจยาการวา พระสูตร. ดวยคําวา สุต ทานแสดงถึงความ
ไมหลงลืมเรื่องที่ไดฟงมาแลว เพราะอาการแหงเรื่องที่ไดฟงมาแลว ทาน
แสดงไวตามความเปนจริง. ก็พระสูตรที่ผูใดฟงมาแลวลืมเสีย ผูนั้นยอม
ปฏิญญาไมไดวา เราไดฟงมาแลวในกาลอื่น. ดังนั้น ความสําเร็จแหง
ปญญาในกาลยิ่งกวานั้นยอมมีดวยความไมหลงลืม ของพระเถระคือไมมี
ความหลงลืม หรือดวยปญญานั้นเองอันเกิดแตการสดับ ความสําเร็จแหงสติ
ยอมมีดวยความไมหลงลืมเหมือนกัน. พึงทราบอธิบายในขอนั้นวา สติซึ่ง
มีปญญาเปนประธาน สามารถหามความอื่นโดยพยัญชนะ. จริงอยู อาการ
ของพยัญชนะที่จะพึงรูแจงแทงตลอด เปนอาการไมลึกนัก การทรงจําสุตะ
ตามที่ไดฟงมา จึงเปนกรณียกิจในขอนั้น เพราะฉะนั้น สติจึงมีความ
ขวนขวายยิ่งกวา สวนปญญาเปนตัวคุณในความพยายามของสตินั้น เพราะ
อธิบายวา เปนตัวนําของปญญา. พึงทราบความที่ปญญามีสติเปนตัวนํา
สามารถแทงตลอดอรรถได. จริงอยู อาการที่จะพึงแทงตลอดอรรถไดเปน
อาการลึกซึ้ง เพราะฉะนั้น ปญญาจึงมีความพยายามยิ่ง สวนสติเปนตัว
คุณในความพยายามของปญญานั้น เพราะอธิบายวา เปนตัวนําแหงสติ.
พึงทราบความสําเร็จแหงความเปนธรรมภัณฑาคาริก ดวยความสามารถ
ตามรักษาคลังธรรมอันสมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะ เพราะประกอบ
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ดวยความสามารถของสติและปญญาทั้งสองนั้น.
อีกนัยหนึ่ง ทานแสดงโยนิโสมนสิการดวยคําวา เอว ก็ความสําเร็จ
อันไมวิปริตแหงอรรถของอาการ นิทัสสนะ และอวธารณะ ที่กลาวดวย
บทวา เอว นั้น สองถึงการแทงตลอดมีประการตาง ๆ ซึ่งจะกลาวขางหนา
เพราะมีธรรมเปนอารมณ. ความจริง การแทงตลอดโดยประการตาง ๆ
โดยอโยนิโสมนสิการ ยอมมีไมได. ทานแสดงถึงความไมฟุงซาน ดวยคําวา สุต. การฟงพระสูตรที่กลาวไวที่จัดเปนปกรณดวยอํานาจคําถามมีอาทิวา
ปฐมโพธิสูตรทานกลาวไวในที่ไหน เวนความตั้งมั่นเสียแลว ยอมมีไมได
เพราะจิตฟุงซาน จริงอยางนั้น บุคคลผูมีจิตฟุงซาน แมเขาจะกลาวดวย
สมบัติทุกอยางก็พูดวา เราไมไดยิน ทานจงพูดใหม. ก็ดวยการใสใจโดย
แยบคายในขอนี้ ยอมยังอัตตสัมมาปณิธิและปุพเพกตปุญญตาใหสําเร็จ
เพราะผูที่มิไดตั้งคนไวชอบและมิไดทําบุญไวในปางกอนไมมีโยนิโสมนสิการ
นั้น เพราะความไมฟุงซาน. ยอมใหสําเร็จการฟงพระสัทธรรมและการ
คบหาสัปบุรุษ เพราะผูที่ไมไดสดับและไมคบหาสัปบุรุษไมมีโยนิโสมนสิการ
นั้น ดวยวา ผูมีจิตฟุงซานไมสามารถฟงไดและผูที่ไมคบหาสัปบุรุษก็ไมมี
การไดฟงแล.
อีกนัยหนึ่ง ทานกลาววา (นั้น) เปนการแสดงไขจิตสันดานที่
ถือเอาอรรถและพยัญชนะตาง ๆ ดวยความเปนไปโดยประการตาง ๆ ก็
เพราะเหตุที่จิตสันดานนั้น คือ อาการอันเจริญอยางนี้ เปนเครื่องการทํา
ประโยชนเกือ้ กูลของผูอื่นใหบริบูรณทุกอยาง ดวยการหยั่งลงสูศาสนสมบัติ
ทั้งสิ้น ดวยการกําหนดประเภทอรรถและพยัญชนะแหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา ยอมไมมีแกบุคคลผูไมตั้งตนไวชอบ หรือผูมไิ ดทําบุญไว
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ในปางกอน ฉะนั้น ดวยอาการอันเจริญวา เอว นี้ พระเถระแสดงจักร
สมบัติ ๒ ขอ หลังของตน ดวยการประกอบการฟงวา สุต พระเถระ
แสดงจักรสมบัติ ๒ ขอแรก. ความจริง ผูอยูใ นประเทศอันไมสมควร
หรือผูเวนจากการคบสัปบุรุษ ยอมไมมีการฟง. ดังนั้น ความบริสุทธิ์
แหงอัธยาศัยของพระเถระ ยอมสําเร็จดวยสําเร็จแหงจักร ๒ ขอหลัง ผูท ี่
ตั้งตนไวชอบและผูไดบําเพ็ญบุญไวในปางกอน ยอมเปนผูมีอัธยาศัยบริสุทธิ์ เพราะกิเลสอันเปนเหตุไมบริสุทธิ์นั้นอยูหางไกล. จริงอยางนั้น
ทานจึงกลาวไววา สมฺมาปณิหิต จิตตฺ  เสยฺยโส น ตโต กเร จิตที่ตั้ง
ไวชอบ พึงทําเขาใหประเสริฐกวานั้น และวา ดูกอนอานนท เธอเปนผู
ไดทําบุญแลวจงหมั่นประกอบความเพียร เธอจักเปนผูมีอาสวะโดยเร็ว
พลัน . ความสําเร็จแหงการประกอบ เพราะความสําเร็จแหงจักร ๒ ขอ
แรก. ก็การประกอบอันบริสุทธิ์ ยอมมีไดดวยการดําเนินตามทิฏฐานุคติ
ของสาธุชน โดยการอยูในประเทศอันสมควร และโดยการคบหาสัปปุรุษ.
ก็การสําเร็จดวยการเปนเชี่ยวชาญในอธิคม ยอมมีไดดวยความบริสุทธิ์
แหงอัธยาศัยนั้น เพราะตนไดชําระสะสางสังกิเลส คือ ตัณหาและทิฏฐิใน
กาลกอนเรียบรอยแลว การสําเร็จดวยการเชี่ยวชาญในอาคม ยอมมีได
ดวยความบริสุทธิ์แหงการประกอบ. จริงอยู บุคคลผูมีกายประโยคและ
วจีประโยคอันบริสุทธิ์ดีแลว ชื่อวามีจิตไมฟุงซานเพราะไมมีความเดือด
รอน ยอมเปนผูฉลาดในปริยัติ. ดังนั้น คําของผูบริสุทธิ์ ดวยการประกอบ
และอัธยาศัย ผูสมบูรณดวยอาคมและอธิคม จึงควรจะเปนเบื้องตนแหง
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา เหมือนอรุณขึ้นเปนเบื้องตนแหงพระอาทิตยขึ้น และเหมือนโยนิโสมนสิการเปนเบื้องตนแหงกุศลกรรม เพราะ-
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ฉะนั้น ทานพระอานนทเมื่อจะทั้งนิทาน (คําเริ่มตน) ในฐานะอันควร
จึงกลาวคํามีอาทิวา เอวมฺเม สุต.
อีกนัยหนึ่ง ทานพระอานนทแสดงสภาวะแหงสมบัติ คือ อัตถปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทาของตน ดวยคําอันแสดงถึงความรูแจง
ดวยประการตาง ๆ โดยนัยดังกลาวแลวในกอน ดวยคําวา เอว นี้ แสดง
สภาวะคือสมบัติแหงธัมมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทา โดยการเทียบ
เคียง เอว ศัพท หรือโดยคําที่แสดงถึงการแทงตลอดประเภทที่ควรฟง
ดวยการเพงคําที่จะกลาวถึง ดวยคําวา สุต นี้. ก็พระเถระเมื่อจะกลาวถึง
คําที่แสดงโยนิโสมนสิการวา เอว นี้ โดยนัยดังกลาวแลว จึงแสดงวา
ธรรมเหลานี้ เราเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ. จริงอยู ปริยัติธรรม
เราเพงดวยใจโดยนัยมีอาทิวา ศีลตรัสไวในที่นี้ สมาธิตรัสไวในที่นี้
ปญญาตรัสไวในที่นี้ อนุสนธิในที่นี้มีประมาณเทานี้ กําหนดแทงตลอด
ดวยดี ซึ่งรูปธรรมและอรูปธรรม ซึ่งตรัสไวในที่นั้น ๆ โดยนัยมีอาทิวา
รูปมีดังนี้ รูปมีประมาณเทานี้ ดวยทิฏฐิอันประกอบดวยการตรึกตามอาการ
ที่ไดฟงกันมา อันเปนการทนทอการเพงธรรม หรือกลาวคือญาตปริญญา
ยอมนําหิตสุขแกตนและคนเหลาอื่น. พระเถระเมื่อจะกลาวคําอั้นแสดงถึง
การประกอบในการฟงวา สุต นี้ จึงแสดงวาธรรมเปนอันมากเราไดฟงแลว
ทรงจําไวแลวคลองปากแลว. จริงอยู การฟง การทรงจําและการสะสม
พระปริยัติธรรม เนื่องดวยการเงี่ยโสตสดับ. แมดว ยบททั้งสองนั้น พระเถระเมื่อแสดงความบริบูรณแหงอรรถและพยัญชนะ โดยความเปนธรรมที่
พระองคตรัสดีแลว ชือ่ วาใหเกิดความเอื้อเฟอในการฟง. จริงอยู คนที่
ไมไดฟงธรรมที่สมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะโดยเอื้อเฟอ ยอมเปนผู
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เหินหางจากประโยชนอนั ยิ่งใหญ เพราะฉะนั้น พึงใหเกิดความเอื้อเฟอ
กอนแลวจึงสดับธรรมโดยเคารพ.
ก็ดวยคําทั้งสิ้นวา เอวมฺเม สุต นี้ ทานพระอานนทเมื่อไมทรงจํา
ธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลวสําหรับตน ยอมกาวไปสูภูมิอสัปปุรุษ
เมื่อปฏิญาณตนวาเปนสาวก ชื่อวากาวลงสูภูมิสัปบุรุษ. อนึ่ง ชื่อวายอม
ทําจิตใหออกจากอสัทธรรม และทําจิตใหตั้งอยูในพระสัทธรรม. พระเถระ
เมื่อจะแสดงวา สูตรนี้เราฟงมาแลวทั้งสิ้น ทั้งเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเอง ชื่อวายอมปลดเปลื้องตน อางถึงพระศาสดา
ยึดมั่นพระดํารัสของพระชินเจาใหแบบแผนธรรมประดิษฐานอยู. อีกอยาง
เมื่อไมปฏิญาณวาตนใหเกิดขึ้นเองดวยคําวา เอวมฺเม สุต เมือ่ จะเปดเผย
คําที่ฟงมากอน จึงคิดวาคํานี้เราไดรับมาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูแ กลวกลาในเวสารัชชญาณ ๔ ผูทรงทศพลญาณ
ผูดํารงอยูในฐานผูองอาจ ผูบันลือสีหนาท ผูสูงสุดแหงสรรพสัตว ผูเปน
ธรรมิศร ธรรมราชา ผูเปนอธิบดีในธรรม ผูเปนประทีปแหงธรรม
ผูเปนธรรมสรณะ ผูเปนจักรพรรดิแหงพระสัทธรรมอันประเสริฐ ผูตรัสรู
โดยชอบและดวยพระองคเอง ในขอนี้ เราไมควรทําความกังขา หรือความ
เคลือบแคลงในอรรถ ธรรม บท หรือพยัญชนะ ทําความเปนผูไมมีศรัทธา
ในธรรมนี้ ของเทวดาและมนุษยทั้งปวงใหพินาศ ใหเกิดสัทธาสัมปทาขึ้น
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํานี้ ไววา
วินาสยติ อสฺสทฺธ สทฺธ วฑฺเฒติ สาสเน
เอวมฺเม สุตมิจฺเจว วท โคตมสาวโก.
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สาวกของพระโคดมเมื่อกลาวคําอยางนี้วา เอวมฺเม สุต ยอมชื่อวายังความไมมี ศรัทธาใหพินาศ ยัง
ศรัทธาใหเจริญในพระศาสนา
บทวา เอก เปนการแสดงไขกําหนดการนับ. จริงอยู เอก ศัพทนี้
ปรากฏในอรรถวา อัญญะ เสฏฐะ อสหายะ และ สังขยา เปนตน.
จริงอยางนั้น เอก ศัพทนปี้ รากฏในอรรถวา อัญญะ (อื่น) ในประโยคมี
อาทิวา คนอีกพวกหนึ่งกลาวย้ําดังนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง สิง่ นี้เทานั้น
จริง สิ่งอื่นเปลา. ปรากฏในอรรถวา เสฏฐะ (ประเสริฐสุด) ในประโยค
มีอาทิวา ความที่จิตเปนเอกผุดขึ้น. ปรากฏในอรรถวา อสหายะ (ไมมี
เพื่อน) ในประโยคมีอาทิวา ผูเดียว หลีกออกแลว. ปรากฏในอรรถวา
สังขยา (นับ) ในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขณะและสมัยหนึ่ง
แล เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรย. แมในที่นี้ พึงเห็นวาใชในการนับ
นั่นแหละ. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา บทวา เอก เปนการแสดง
กําหนดการนับ. บทวา สมย เปนบทแสดงไขเวลาที่กําหนดไว. บทวา
เอก สมย เปนการแสดงเวลาที่ไมกําหนดแนนอน. ในคําวา เอก สมย
นั้น สมยศัพทใชในอรรถ ๙ อยาง คือ สมวายะ ๑ ขณะ ๑ กาล ๑
สมุหะ ๑ เหตุ ๑ ทิฏฐิ ๑ ปฏิลาภะ ๑ ปหานะ ๑ ปฏิเวธะ ๑
จริงอยางนั้น สมยศัพทนั้น มี สมวายะ(พรอมเพรียง) เปน
อรรถ ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา ผิไฉนหนอ แมพรุงนี้ เราพึงอาศัย
กาลและความพรอมเพรียงเขาไปหา. อธิบายวา ไดกาลอันควร และความ
พรอมเพรียงแหงปจจัยเพราะฉะนั้น พึงทราบปจจัยสมวายะ (ความพรอม
เพรียงแหงปจจัย).
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มี ขณะ เปนอรรถ ในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
ขณะและสมัยอันหนึ่งแล เพื่อความอยูประพฤติพรหมจรรย อธิบายวา
โอกาส. จริงอยู โอกาสของมรรคพรหมจรรย มีการอุบัติขึ้นแหงพระ
ตถาคตเปนตน เพราะเปนเหตุใหไคมรรคพรหมจรรยนั้นเปนปจจัย.
อธิบายวา ก็สมัยคือขณะ ที่ทานเรียกวาขณะและสมัยนั้นเปนอันเดียวกัน
นั้นเอง.
มี กาล (เวลา) เปนอรรถ ในประโยคมีอาทิวา เวลารอน เวลา
กระวนกระวาย. มีสมุหะ (ประชุม) เปนอรรถ ในประโยคมีอาทิวา มี
การประชุมใหญในปาใหญ. จริงอยู บทวา มหาสมโย ความวา เปน
ที่ประชุมใหญแหงภิกษุและเทวดาทั้งหลาย.
มีเหตุเปนอรรถ ในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภัททาลิ แมเหตุแล
เปนอันทานมิไดแทงตลอดแลว พระผูมีพระภาคเจาแล ประทับอยูใน
กรุงสาวัตถี แมพระผูมีพระภาคเจาก็จักทราบวา ภิกษุชื่อวาภัททาลิ ไม
ทําใหบริบูรณในสิกขา ในศาสนาของพระศาสดา ดูกอนภัททาลิ เหตุแม
นี้แลเปนอันเธอไมไดแทงตลอดแลว. จริงอยู เหตุแหงสิกขาบททาน
ประสงคเอาวา สมยะ ในที่นี้.
มีทิฏฐิเปนอรรถ ในประโยคมีอาทิวา ก็โดยสมัยนั้นแล อุคคาหมานปริพาชก สมณมุณฑิกาบุตร อาศัยอยูในอารามของพระนางมัลลิกา
มีศาลาหลังเดียว มีตนมะพลับเรียงราย เปนที่สอนทิฏฐิ. จริงอยู เดียรถีย
ทั้งหลายนั่งที่อาราม ซึง่ มีศาลาหลังเดียวนั้น บอกสมัยกลาวคือทิฏฐิของ
ตน ๆ เพราะฉะนั้น อารามของปริพาชกนั้น ทานจึงเรียกวาเปนที่สอน
ทิฏฐิ.
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มีปฏิลาภะ. (การไดเฉพาะ) เปนอรรถ ในประโยคมีอาทิวา
นักปราชญทานเรียกวาบัณฑิต เพราะไดประโยชนทั้ง ๒ ขอ คือ ประโยชนในปจจุบัน ๑ ประโยชน
ในภพหนา ๑.
จริงอยู บทวา อตฺถาภิสมยา ความวา เพราะไดประโยชนทั้งสองนั้น. มีปหานะ (การละ) เปนอรรถ ในประโยคมีอาทิวา ทานทําที่สุดทุกขไดแลว เพราะละมานะโดยชอบ. อภิสมัยชื่อวาปหานะ ในคําวา
อธิกรณะ (การทําใหยิ่ง) สมยะ (การละ) วูปสมะ (การเขาไปสงบ)
อปคมะ (การไปปราศ).
มี ปฏิเวธะ (การแทงตลอด) เปนอรรถ ในประโยคมีอาทิวา ทุกข
มีอรรถวาบีบคั้น มีอรรถวาถูกปจจัยปรุงแตง มีอรรถวาทําใหเรารอน
มีอรรถวาแปรปรวน มีอรรถวาแทงตลอด. จริงอยู การแทงตลอดชื่อวา
อภิสมยะ เพราะจําตองแทงตลอด. อรรถ คือ อภิสมยะ. ชื่อวาอภิสมยัฏฐะ
เพราะเหตุนั้น ทุกขมีการบีบคั้นเปนตน ทานกลาวรวมเปนอันเดียวกัน
เพราะจําตองรูแจงแทงตลอด. อีกอยางหนึ่ง อรรถอันเปนอารมณแหง
อภิสมยะ คือ การแทงตลอด ชื่อวาอภิสมยัฏฐะ อรรถคือการแทงตลอด
เพราะเหตุนั้น การบีบคั้นเปนตนนั้นนั่นแหละ. ทานจึงกลาวไวอยางนั้น
โดยความเปนอันเดียวกัน. ในอรรถเหลานั้น ทุกขสัจเบียดเบียนคนผู
พรั่งพรอมดวยทุกขสัจนั้น คือ กระทําใหเจริญไมได ชื่อวาเบียดเบียน.
ความแผดเผา คือ ความเรารอนดวยอํานาจทุกข และความเปนทุกขเปนตน
ชื่อวาความเรารอน.
ก็ในขอนี้ สมัย ชือ่ วา สมวายะ เพราะความสําเร็จ เพราะมีเหตุที่มี
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การกระทํารวมกัน ยอพรอมกัน คือพรอมเพรียงกัน. สมัย ชือ่ วาขณะ.
เพราะเปนที่พรอมกันคือมาพรอมกันแหงมรรคพรหมจรรย โดยบุคคลผู
ทรงไวซึ่งมรรคพรหมจรรยนั้น. สมัย ชื่อวากาล เพราะเปนที่ไปพรอมกัน
หรือเปนเหตุไปรวมกันแหงสัตวหรือแหงสภาวธรรม โดยขณะมีอุปาทขณะ
เปนตน หรือโดยสัมปยุตธรรมมีสหชาตธรรมเปนตน. จริงอยู เมื่อวาโดย
อรรถ กาลแมจะไมมีจริงโดยภาวะสักวาเปนไปตามธรรม ทานเรียกโดย
ความสมควรอันสําเร็จมาเพียงความดําริแหงความเปนไปของธรรม เหมือน
อธิกรณะ (เปนที่) และกรณสาธนะ (เปนเหตุ) แล. สมัย ชื่อวา สมุหะ
เพราะไป คือเปนไป ความตั้งอยูแหงอวัยวะทั้งหลายเสมอกันหรือพรอมกัน
เหมือนการประชุมแล. จริงอยู การตั้งลงพรอมกันแหงอวัยวะนั้นแหละ
ชื่อ สมุหะ (การประชุม) สมัย ชื่อวา เหตุ เพราะเปนแดนไป คือเกิด
ขึ้นเปนไปแหงผล ในเมื่อมีการประชุมแหงปจจัยทั้งหมด เหมือนสมุทัย
แดนเกิดขึ้นแล. สมัย ชือ่ วา ทิฏฐิ เพราะไปพรอมกัน คือเกี่ยวพันกัน
ไปโดยภาวะเปนสังโยชน เปนไปในอารมณของตน. อีกอยางหนึ่ง เพราะ
เปนเครื่องประกอบโดยภาวะยึดมั่นไป คือเปนไปตามที่ยึดมั่นของสัตว
ทั้งหลาย. จริงอยู สัตวทั้งหลายถูกทิฏฐิสังโยชนผูกมัดไวอยางเหนียวแนน
แล. สมัย ชือ่ วา ปฏิลาภะ เพราะการประชุม การประจวบ การรวมลง.
สมัย ชื่อวา ปหานะ เพราะหายไป สาบสูญไป ปราศจากไป. อนึ่ง
สมัย ชื่อวา อภิสมยะ เพราะเปนสมัยยิ่งโดยละไดเด็ดขาด เหมืนอภิธรรม
แล. ชื่อวา อภิสมยะ เพราะพึงถึง คือพึงบรรลุโดยญาณเฉพาะหนา ไดแก
หยั่งรู ถึงสภาวะแหงธรรมที่ไมแปรผัน. ชื่อวา อภิสมยะ เพราะไป คือ
บรรลุ ตรัสรู โดยภาวะเฉพาะหนา คือโดยชอบ ไดแกความหยั่งรูสภาวะ
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ตามเปนจริงแหงธรรม. พึงทราบความเปนไปแหง สมยศัพท ใน
อรรถนั้น ๆ ดวยอาการอยางนี้.
พึงทราบเหตุในการขยายอรรถแหง สมยศัพท เพิ่ม อภิสมยศัพท.
เขา โดยนัยดังกลาวแลวนั้นแล. แตในที่นี้ สมยศัพท ชื่อวามีกาลเปน
อรรถ เพราะอรรถทั้ง ๙ มีสมวายะเปนตนไมมี. พึงทราบสมยศัพทนั้น
วาเปนกาล ในภาวะแหงคําเริ่มตนของเทศนา เหมือนสถานที่ผูแสดง
และบริษัทแล. ก็เพราะเหตุที่ทานประสงคเอากาลวาสมัยในที่นี้ ฉะนั้น
พระเถระจึงแสดงวา สมัยหนึ่ง บรรดาสมัยอันเปนประเภทแหงกาลเชน
ป ฤดู เดือน ครึ่งเดือน กลางคืน กลางวัน เวลาเชา เทีย่ ง เย็น
ปฐมยาม มัชฌิมยาม ปจฉิมยาม และครูหนึ่งเปนตน .
หากมีคําถามสอดเขามาวา เพราะเหตุไร ในที่นี้ ทานจึงแสดงไข
ถึงกาลโดยไมกําหนดแนนอนทีเดียวนั่นแล แลวกําหนดแสดงไขโดยฤดู
และปเปนตนก็หามิได. เฉลยวา บรรดาสมัยมีปเปนตน เหลานั้น สูตร
ใด ๆ ที่ทานกลาวไวใน ป ฤดู เดือน ปกษ สวนราตรีหรือสวนวัน ใด ๆ
ทั้งหมดนั้น พระเถระรูแจงแลว คือใชปญญากําหนดดวยดีแลว ก็เพราะ
เหตุที่ทานกลาวแลวอยางนี้วา เราไดฟงแลวอยางนี้ในปโนน ฤดูโนน
ปกษโนน สวนราตรีหรือสวนวันโนน ใคร ๆ ไมอาจทรงจํา แสดงเอง
หรือใหผูอื่นแสดงไดโดยงายทั้งจะตองกลาวมากไป ฉะนั้น ทานจึงประชุม
อรรถนั้นดวยบทเดียวเทานั้น แลวกลาววา เอก สมย ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง พระเถระแสดงวา สมัยหนึ่ง กลาวคือสมัยแสดง
ธรรม บรรดาสมัยเหลานี้ ที่มีประเภทของกาลมากมายทีเดียว อันเปนการ
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ประกาศอยางยิ่งในหมูเทวดาและมนุษยสําหรับพระผูมีพระภาคเจามีอาทิ
อยางนี้วา
สมัยเสด็จลงสูพระครรภ สมัยประสูติ สมัยสลดพระทัย สมัย
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ สมัยทําทุกรกริยา สมัยชํานะมาร สมัย
ตรัสรูอภิสัมโพธิญาณ สมัยประทับอยูสําราญในปจจุบัน สมัยแสดง
ธรรม และสมัยปรินิพพาน.
อีกอยางหนึ่ง พระเถระกลาววา สมัยหนึ่ง หมายเอาสมัยอยางใด
อยางหนึ่ง บรรดาสมัยเหลานี้ คือในสมัยพําเพ็ญกิจแหงพระปญญาคุณ
และพระกรุณาคุณ สมัยบําเพ็ญกิจแหงพระกรุณาคุณ ในสมัยบําเพ็ญ
ประโยชนสว นพระองคและประโยชนผูอื่น สมัยบําเพ็ญประโยชนผูอนื่
ในสมัยพระกรณียกิจทั้งสองสําหรับผูประชุมกัน สมัยแสดงธรรมกถา ใน
สมัยแสดงธรรมและปฏิบัติธรรม สมัยแสดงธรรม.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในสุตตันตปฎกนี้ ทานกระทํานิเทศดวย
ทุติยาวิภัตติ ในอรรถแหงอัจจันตสังโยควา เอก สมย ไมกระทําเหมือน
อยางที่ทานกระทํานิเทศดวยสัตตมีวิภัติ ในอภิธรรมวา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปปฺ นฺน โหติ ดังนี้ และในสุตตบทอื่นจากอภิธรรม
นี้วา ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวจิ ฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ
ธมฺเมหิ ดังนี้ และในพระวินัย ทานกระทํานิเทศดวยตติยาวิภัตติวา เตน
สมเยน พุทโฺ ธ ภควา ดังนี้ ? ตอบวา เพราะในพระอภิธรรมและ
พระวินัยนั้นมีอรรถเปนอยางนั้น แตในพระสูตรนี้มีอรรถเปนอยางอื่น.
จริงอยู ในปฎกทั้ง ๓ นัน้ อรรถแหงอธิกรณสาธนะกลาวคืออาธาระและ
วิสยะในอภิธรรมปฎก และในสุตตันตปฎก นอกจากอภิธรรมปฎกนี้
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และอรรถแหงลักษณะแหงภาวะดวยภาวะ กลาวคือลักษณะแหงกิริยาอื่น
ดวยกิริยายอมมี. จริงอยู สมัยที่มีกาลเปนอรรถ และมีสมุหะเปนอรรถ
จัดเปนอธิกรณะ. อนึ่ง กาลแหงธรรมมีผัสสะเปนตนตามที่กลาวแลวใน
อรรถทั้งสองนั้น แมไมมีอยูโดยปรมัตถเพราะเปนเพียงความเปนไปของ
สภาวธรรม ก็ปรากฏโดยภาวะแหงอาธาระ. เพราะธรรมที่เปนไปในขณะ
นั้นไมมีในกาลกอนและอื่นจากนั้น เหมือนประโยคมีอาทิวา ปุพฺพณฺเห
ชาโต (เกิดเวลาเชา) สายณฺเห ชาโต (เกิดเวลาเย็น) อรรถวา สมุหะ
พนจากสวนประกอบแมไมมีอยูโดยปรมัตถ ก็ยอมปรากฏโดยภาวะแหง
อาธาระของสวนประกอบทั้งหลาย โดยรูปสําเร็จเพียงความดําริ เหมือน
ในประโยคมีอาทิวา กิ่งที่ตนไม ขาวเหนียวตั้งขึ้นที่กองขาวเหนียว. กุศลจิตฝายกามาวจร ยอมเกิดในกาลใดและกลุมธรรมใด แมสมั ปยุตธรรม
มีผัสสะเปนตน ยอมมีในกาลนั้นและกลุมธรรมนั้นนั่นแหละ. ในขอนั้น
มีอธิบายเพียงเทานี้ . อนึ่ง ภาวธรรมมีผัสสะเปนตน ทีก่ ลาวไวใน
อภิธรรมนั้น ทานกําหนดดวยภาวะแหงสมยศัพท กลาวคือ ขณะ
สมวายะ และเหตุ. เหมือนอยางวา ทานกําหนดกิริยาไปดวยการกระ
ทําการรีดน้ํานมโค ในคําวา เมื่อแมโคถูกรีดน้ํานมแลว นายโคบาลก็ไป
เมื่อแมโคมีน้ํานม นายโคบาลก็มานี้ฉันใด แมในพระอภิธรรมนี้ก็ฉันนั้น
เมื่อกลาววา ยสฺมึ สมเย เปนอัน เขาใจเนื้อความดังนี้วา สําหรับปรมัตถ
จะเวนสัตวก็ไมได จะไมมีสัตวก็ไมได เพราะฉะนั้น สมยศัพท
ทานกําหนดกิริยาคืออุปาทขณะแหงจิต และกิริยาคือการเสวยสภาวธรรม
มีผัสสะเปนตน โดยมิใชกิริยาแหงสัตว. อนึ่ง เมื่อสมัยใด เมื่อขณะที่ ๙
ใด เมื่อเหตุมีโยนิโสมนสิการเปนตนใด หรือเมื่อความพรั่งพรอมแหง
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ปจจัยใด มีอยู กามาวจรกุศลจิตยอมเกิดขึ้น แมสภาวธรรมมีผัสสะ
เปนตน ก็มีในสมัยนั้นในขณะนั้นในเหตุนั้น และในความพรั่งพรอม
แหงปจจัยนั้นแล เพราะฉะนั้น จึงทํานิเทศดวยสัตตมีวิภัตติ เพื่อสอง
อรรถนั้น.
สวนในพระวินัย สมยศัพทมีเหตุเปนอรรถ เหมือนในประโยค
มีอาทิวา บุคคลยอมอยูเพราะเหตุแหงขาว เพราะเหตุแหงการเชื้อเชิญ และ
มีกรณะเปนอรรถ เหมือนในประโยคมีอาทิวา บุคคลยอมตัดดวยขวาน
ยอมขุดดวยจอบ. จริงอยู สมัยในการบัญญัติสิกขาบทอันใด แมพระธรรมเสนาบดีเปนตน ก็เขาใจไดยาก ดวยสมัยนั้น อันเปนกรณะและ
เปนเหตุ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบการลวงละเมิด จึงใหประชุมภิกษุ
สงฆ สอบถามและติเตียนบุคคลผูเปนตนเหตุ เมื่อจะทรงบัญญัติสิกขาบท
โดยไมลวงเลยเวลา กลาวคือ สมัยที่กอเรื่องนั้น ๆ และไมเพงถึงเหตุ
แหงการบัญญัติสิกขาบท เหมือนบัญญัติตติยปาราชิกเปนตน แลวประทับ
อยูในที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้น จึงทํานิเทศดวยตติยาวิภัตติไวในพระวินัย
เพื่อสองอรรถนั้น . แตสมยศัพทที่มีอัจจันตสังโยคเปนอรรถยอมมีใน
ที่นี้ และในที่อื่นซึ่งมีกําเนิดอยางนี้. จริงอยู ในสมัยใด อุทานนี้เกิดพรอม
ดวยเหตุอันเปนสมุฏฐาน พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูดวยการพิจารณา
ธรรมอันมีอริยวิหารธรรมเปนประธาน ตลอดสมัยนั้นโดยสวนเดียว
เพราะฉะนั้น จึงกระทํานิเทศดวยทุติยาวิภัตติ ในพระสูตรนี้ เพื่อสองอรรถ
แหงอุปโยคะ เหมือนในประโยคมีอาทิวา มาส อชฺเณติ (ยอมสาธยาย
ตลอดเดือน).
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํานี้ไววา
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ต ต อตฺถมเวกฺขติ ฺวา
ภุมฺเมน กรเณน จ
อฺตฺถ สมโย วุตฺโต อุปโยเคน โส อิธ.
ทานพระอานนทพิจารณาถึงอรรถนั้น ๆ แลวกลาว
สมยศัพทไวในสุตตันตปฎก และอภิธรรมปฎก ดวย
สัตตมีวิภัตติและตติยาวิภัตติ สมยศัพทนนั้ ทานพระอุบาลีกลาวไวในวินัยปฎกนี้ ดวยทุติยาวิภัตติ.
สวนพระโปราณาจารยทั้งหลายพรรณนาไววา นิเทศนัน่ เปนความ
ตางกันเพียงโวหารวา ยสฺมึ สมเย, วา เตน สมเยน, หรือวา เอก สมย
มีอรรถเปนสัตตมีวิภัตติทุก ๆ บท. เพราะฉะนั้น แมเมื่อทานกลาว เอก
สมย ก็พึงทราบความวา เอกสฺมึ สมเย ดังนี้.
บทวา ภควา เปนคําบงถึงครู. จริงอยู ชาวโลกเรียกครูวา ภควา.
ก็พระผูมีพระภาคเจานี้เปนครูของสรรพสัตว เพราะเปนผูวิเศษโดยคุณ
ทั้งปวง เพราะฉะนั้น พระองค บัณฑิตจงเฉลิมพระนามวา ภควา
แมพระโปราณาจารยทั้งหลายก็กลาวไววา
ภควาติ รจน เสฏ
ภควาติ วจนมุตฺตม
ครุคารวยุตฺโต โส
ภควา เตน วุจฺจติ.
คําวา ภควา เปนคําประเสริฐสุด คําวา ภควา
เปนคําสูงสุด พระผูมีพระภาคเจานั้น ผูควรแกความ
เคารพโดยฐานครู เพราะฉะนั้น พระองค บัณฑิต
จึงเฉลิมพระนามวา ภควา ดังนี้.
ในคําเหลานั้น คํากลาววา ประเสริฐสุด ทานกลาววา เสฏฐะ
เพราะเพียบพรอมดวยพระคุณอันประเสริฐ. อีกอยางหนึ่ง อรรถชื่อวา
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วจนะ เพราะอันเขากลาว บทวา ภควาติ วจน เสฏ ความวา อรรถ
ที่ควรกลาวดวยคําวา ภควา นี้เปนอรรถประเสริฐ. แมในคําวา ภควาติ
วจนมุตฺตม นี้ พึงทราบอรรถโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ. บทวา
คารวยุตฺโต ไดแก ชื่อวาประกอบดวยความเปนครู เพราะประกอบดวย
คุณฐานครู หรือชื่อวาประกอบดวยความเคารพ เพราะมีพระกรุณาฐาน
ครูเปนพิเศษ ภควา นี้ พึงทราบวาเปนชื่อของผูวิเศษดวยคุณผูสูงสุดกวา
สัตวและผูควรเคารพโดยฐานครู. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอรรถแหงบทวา
ภควา โดยในที่มาแลวในนิเทศวา
ภคี ภชี ภาคี วิภตฺตวา อิติ
อกาสึ ภคฺคนฺติ ครูติ ภาคฺยวา
พหูหิ าเยหิ สุภาวิตตฺตโน
ภวนฺตโค โส ภควาติ วุจฺจติ
พระผูมีพระภาคเจานั้น บัณฑิตเฉลิมพระนามวา
ภควา เพราะเปนผูมีโชค เปนผูเสพที่สงัด เปนผูมี
สวนควรรับปจจัย เปนผูจําแนก ไดกระทําการหักภค
ธรรม เปนครู เปนผูมีบุญบารมี เปนผูบรมพระองคอยางดีดวยญายธรรมอันมาก และเปนผูถึงที่สุดภพ.
และดวยอํานาจแหงคาถานี้วา
ภาคฺยา ภคฺควา ยุตฺโต
ภคฺเคหิ จ วิภตฺตวา
ภตฺตวา วนฺตคมโน
ภเวสุ ภควา ตโต .
พระผูมีพระภาคเจา บัณฑิตเฉลิมพระนามวา
ภควา เพราะเปนผูมีภาคยะ. เปนผูหักกิเลส เปน
ผูประกอบดวยภคธรรม เปนผูจําแนก เปนผูคบ
และเปนผูคายการไปในภพเสียได.
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ก็อรรถแหงบทวา ภควา นั้น ๆ ทานกลาวไวในวิสุทธิมรรคโดยอาการ
ทั้งปวงเพราะฉะนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นเทอญ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ภควา เพราะคบภาคธรรม หรือคายภคธรรม.
จริงอยู เพราะตถาคตยอมคบ สมาคม เสพ ทําใหมากซึ่งบารมีธรรม
มีทานและศีลเปนตน และอุตตริมนุสสธรรมมีฌานและวิโมกขเปนตน
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ภควา เพราะคบ
คือปรารถนาอยางยิ่งซึ่งธรรมเหลานั้นนั่นแหละวา อยางไรหนอ ธรรม
เหลานี้ จะพึงเกิดขึ้นในสันดานของเวไนยสัตว. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
ภควา เพราะคาย คือถายออกซึ่งความเปนใหญและยศ กลาวคือภคธรรม
ไมอาลัยคายทิ้งเสีย เหมือนบุคคลคายทิ้งกอนเขฬะฉะนั้น จริงอยางนั้น
พระตถาคตสําคัญสิริราชสมบัติแหงจักรพรรดิอนั อยูในพระหัตถ ความ
เปนใหญในทวีปทั้ง ๔ เชนกับความเปนใหญในเทวโลก และยศอันรุงโรจนดวยรัตนะ ๗ อยางเปนที่อาศัยแหงจักรพรรดิสมบัติ วาเหมือนถูก
ไฟไหม ไมทรงอาลัยละ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ตรัสรูช อบดวยพระองคเอง ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามวา
ภควา เพราะคายภคธรรมมีสิริเปนตนแมเหลานี้. ชื่อวา ภคา เพราะไป
คือเปนไปพรอมนักษัตร ชื่อวา ภา เหลานั้น คือเปนความงามอันอาศัย
โลกอันเปนที่รองรับ เชน ภูเขาสิเนรุ ภูเขายุคนธร อุตตรกุรทุ วีป และ
ปาหิมพานตเปนตน เพราะเปนที่ตั้งอยูตลอดกัป. พระผูมีพระภาคเจาทรง
คายคือละภคธรรมแมเหลานั้น ดวยการละฉันทราคะอันเนื่องกับภคธรรม
นั้น เพราะกาวลวงการอยูของสัตวผูอาศัยอยูในโลกนั้นแล. แมเมื่อเปน
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อยางนั้น ก็พึงทราบอรรถของบทวา ภควา โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ชื่อวา
ภควา เพราะคายภคธรรม.
ก็ดวยเหตุเพียงนี้ บรรดาคําเหลานั้น ดวยคําวา เอวมฺเม สุต พระเถระเมื่อจะกลาวธรรมตามที่สดับมา จึงกระทําโครงรางแหงธรรมของ
พระผูมีพระภาคเจาใหประจักษ. เพราะฉะนั้น พระเถระจึงปลอบโยนชน
ผูเบื่อหนายดวยการไมไดเฝาพระศาสดาใหเบาใจวา นี้ไมใชปาพจน คือ
ธรรมวินัยทีพ่ ระศาสดาลวงไปแลวนี้ เปนศาสดาของพวกทาน. สมจริง
ดังพระดํารัสที่ตรัสไววา อานนท ธรรมและวินยั อันใดที่เราแสดงแลว
บัญญัติแลวแกพวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเปนพระศาสดาของ
พวกเธอ ตอเมื่อเราลวงไปแลว.
ดวยคําวา เอก สมย ภควา นี้ พระเถระเมือ่ แสดงวา ในสมัยนั้น
พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพระชนมอยู จึงสาธกการปรินิพพานดวยรูปกาย.
ดวยเหตุนั้น พระเถระใหชนผูมัวเมาเพราะมัวเมาในชีวิตใหสลดใจ และ
ใหเกิดความอุตสาหะในพระสัทธรรมวา พระผูมีพระภาคเจาแมพระองค
นั้น ทรงแสดงธรรมมีหลายอยางเชนนี้ ทรงไวซงึ่ ทศพลญาณมีพระกาย
เสมอดวยโครงรางเพชร เสด็จปรินิพพานแลว ใครอื่นจะพึงใหเกิดความ
หวังในชีวิต.
อนึ่ง เมื่อกลาววา เอว จึงแสดงอางเอาเทศนาสมบัติ เพราะ
พระสูตรทั้งสิ้นที่กลาวอยูแสดงอางถึงบทวา เอว ดังนี้. ดวยบทวา เม สุต
นี้ พระเถระแสดงถึงสาวกสมบัติและสวนสมบัติ เพราะแสดงถึงภาวะที่
ผูบรรลุปฎิสมั ภิทาเปนธรรมภัณฑาคาริกอันพระผูมีพระภาคเจาทรงสถาปนา
ไวในเอตทัคคะในฐานะทั้ง ๕ สดับมาแลว และเพราะแสดงความนี้วา ก็
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พระสูตรนั่นแลเราไดสดับมาแลวมิใชไมไดสดับ และไมใชนําโดยสืบ ๆ
กันมาเทานั้น. ตัวบทวา เอก สมย นี้ พระเถระแสดงถึงกาลสมบัติ
เพราะแสดงถึงภาวะที่ประดับดวยพุทธุปบาทกาลตรงกับสมัยพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ตําบลอุรุเวลา. ก็กาลสัมปทามีพุทธุปบาทกาลเปนที่ยิ่ง.
ดวยบทวา ภควา นี้ พระเถระแสดงถึงเทสกสมบัติ เพราะแสดงถึงภาวะ
ที่พระองคเปนผูวิเศษดวยคุณเปนผูสูงสุดกวาสัตวและเปนครู.
บทวา อุรุเวลาย ไดแก ใกลกองทรายใหญ อธิบายวา ที่กอง
ทรายใหญ. อีกอยางหนึ่ง ทรายทานเรียกวา อุรุ เขตแดนทานเรียกวา
เวลา. พึงเห็นเนื้อความในคํานี้อยางนี้วา ทรายที่เขานํามาเพราะลวงเขต
แดน ชื่อวา อุรุเวลา.
เลากันมาวา ในอดีตกาล เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้น ดาบส
หมื่นหนึ่งอยูในประเทศนั้นกระทํากติกาวัตรวา กายกรรมและวจีกรรม
ยอมปรากฏแมแกชนเหลาอื่น สวนมโนกรรมไมปรากฏเลย เพราะฉะนั้น
ผูใดตรึกถึงมิจฉาวิตก ผูน ั้น ชื่อวาจงโจทยตนดวยตนเอง จงใชใบไมมวน
ตักทรายมาเกลี่ยลงในทีน่ ี้ นี้เปนทัณฑกรรมของผูนั้น. ตอแตนั้น ผูใดตรึก
ถึงวิตกเชนนั้น ผูนั้นจะนําทรายมาดวยหอที่ทําดวยใบไมแลวเกลี่ยลงในที่
นั้น. เมื่อเปนเชนนั้น จึงเกิดเปนกองทรายใหญโดยลําดับในที่นั้น. แต
นั้น. ปจฉิมาชนตาชน ลอมกองทรายใหญนั้นสรางเปนเจดียสถาน ทาน
หมายเอาสถานที่นั้น จึงไดกลาวดังนี้วา บทวา อุรุเวลาย ไดแก ใกล
กองทรายใหญ พึงเห็นความวา ทีก่ องทรายใหญ.
บทวา วิหรติ เปนบทแสดงความพรั่งพรอมดวยวิหารธรรมอยางใด
อยางหนึ่งบรรดาอิริยาบถวิหาร ทิพยวิหาร พรหมวิหาร และอริยวิหาร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 42

โดยไมแปลกกัน. แตในที่นี้ บทวา วิหรติ พึงทราบวา เปนบทแสดง
การประกอบอิริยาบถ กลาวคือการนั่งในบรรดาอิริยาบถ เชนการยืน
การนั่ง การเดิน และการนอน. อีกอยางหนึ่ง บทวา วิหรติ นั้น พึง
ทราบวาเปนการแสดงความพรั่งพรอมแหงอริยวิหาร. ในอิริยาบถเหลานั้น เพราะเหตุที่บุคคลตัดความลําบากอิริยาบถหนึ่งดวยอิริยาบถหนึ่ง แลว
นําอัตภาพไป คือใหเปนไปโดยไมใหทรุดโทรม เพราะฉะนั้น ในที่นี้
พึงทราบอรรถบทวา วิหรติ โดยอิริยาบถวิหาร. ก็เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงนําไป ทรงนําเขาไป ทรงนําเขาไปใกล ไดแก ใหเกิด
หิตประโยชนหลายประการแกสัตวทั้งหลาย ดวยทิพยวิหารเปนตน เพราะฉะนั้น เมื่อวาดวยทิพยวิหารเปนตน พึงทราบอรรถอยางนี้วา นําไป
ตาง ๆ.
บทวา นชฺชา ความวา ชื่อวานที เพราะไหล คือไหลไป. การ
ไหลไปของแมน้ํานั้น อธิบายวา แมน้ําที่ไหลไป. บทวา เนรฺชราย
ความวา น้าํ ของแมน้ํานั้นไมมีโทษ เพราะฉะนั้น เมื่อควรจะกลาววา
เนลชลาย กลาวเสียวา เนรฺชราย เพราะแปลง ล อักษรใหเปน ร
อักษร. อธิบายวา น้ําเวนจากโทษมีเปอกตมสาหรายและแหนเปนตน.
อาจารยบางพวกกลาววาเมื่อควรพูดวา นีลชลาย กลาวเสียวา เนรฺชราย
อีกอยางหนึ่ง ชื่อนั้นนั่นแหละพึงทราบวา เปนชือ่ แมน้ํานั้น. เพื่อแสดง
สถานที่ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ใกลฝงแมน้ํานั้น ทานจึงกลาววา
โพธิรุกฺขมูเล ดังนี้.
ในบทวา โพธิรุกฺขมูเล นั้น มรรคญาณเรียกวา โพธิ ในประโยค
นี้วา โพธิ วุจจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ ดังนี้. สัพพัญุตญาณ เรียกวา
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โพธิ ในประโยคนี้วา ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโส ผูมีปญญาดังแผนดิน
อันประเสริฐบรรลุโพธิญาณ. พระผูมีพระภาคเจา ทรงบรรลุโพธิแม
ทั้งสองอยางนี้ที่ตนไมนั้น เพราะเหตุนั้น แมตน ไมนั้น ยอมไดนามวา
โพธิพฤกษ. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา โพธิ
เพราะตรัสรูโพชฌงค ๗. แมตนไมนั้น ก็ไดนามวาโพธิพฤกษ เพราะ
พระองคเมื่อตรัสรูจําตองอาศัยตนไมนั้น แหงโพธิพฤกษนั้น. บทวา
มูเล แปลวา ที่ใกล. จริงอยู ศัพทวา มูล นี้ ปรากฏที่มูลคือรากเดิม
ในประโยคมีอาทิวา พึงถอนราก โดยที่สุดแมเพียงกานแฝก. ปรากฏใน
เหตุอันไมทั่วไป ในประโยคมีอาทิวา โลภเจตสิก เปนอกุศลมูล. ปรากฏ
ในที่ใกล ในประโยคมีอาทิวา เวลาเที่ยงวันเงาแผไป เวลาอับลม ใบไม
รวงหลนมีกําหนดเพียงใด ใกลตนไม มีกําหนดเพียงนั้น. มูลศัพทแม
ในที่นี้ ก็ประสงคเอาในที่ใกล เพราะฉะนั้น พึงเห็นความในขอนี้อยาง
นี้วา ที่ควงคือที่ใกลแหงโพธิพฤกษ. บทวา ปมาภิสมฺพุทฺโธ ไดแก
เปนผูตรัสรูยิ่งเปนครั้งแรก อธิบายวา กอนกวาเขาทั้งหมดทีเดียว.
ดวยลําดับคําเพียงเทานี้ พระเถระผูเปนธรรมภัณฑาคาริก เมื่อเริ่ม
ตั้งคําเริ่มตนแหงอุทานเทศนา จึงเปนอันประกาศ แสดงอางถึงกาล
ประเทศ และผูแสดงถึงกาลและประเทศพรอมคุณพิเศษ.
ในขอนี้ มีผูทักทวงวา ก็เพราะเหตุไร เมื่อทําสังคายนาพระธรรม
วินัย จึงกลาวถึงคําเริ่มตน. ควรทําการรวบรวมเฉพาะพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสแลวมิใชหรือ ? เฉลยวา เพื่อใหพระธรรมเทศนาถึงพรอม
ดวยความดํารงมั่น ไมฟนเฟอน และเปนที่ตั้งศรัทธา. จริงอยู เทศนาที่
ดํารงโดยสืบตอกันมาดวยกาล ประเทศ ผูแสดง และวัตถุเปนตน ดํารง
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อยูตลอดกาลไมฟนเฟอนและเปนที่ตั้งศรัทธา ดุจการวินิจฉัยขอบัญญัติที่
ผูกพันดวยประเทศ กาล ผูทําเหตุ และนิมิต. ก็เพราะเหตุนั้นนั่นแล เมื่อ
พระมหากัสสปะทําการถามในประเทศเปนตน โดยอาทิวา ทานอานนท
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอุทานครั้งแรกไวที่ไหน ? ทานพระอานนทผูเปน
ธรรมภัณฑาคาริก เมื่อจะทําการวิสัชนาปญหาเหลานั้น จึงกลาวคําเริ่มตน
แหงอุทานโดยนัยมีอาทิวา เอวมฺเม สุต ดังนี้แล.
อีกอยางหนึ่ง ทานกลาวถึงคําเริ่มตนเปนการประกาศสัตถุสมบัติ
ความพรอมมูลแหงพระศาสดา. ความสําเร็จเปนพระพุทธเจายอมมี เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาผูตถาคต ไมมีการรจนาไวกอน การอนุมาน การ
เลาเรียนนิกาย และการคาดคะเน. ดวยวา พระสัมมาสัมพุทธเจาไมมีความ
ตองการ ดวยการรจนาไวกอนเปนตน เพราะพระองคมีประมาณเปนเอก
ในไญยธรรม เหตุที่พระองคไดทรงบําเพ็ญพระญาณอันไมมีปจจัยอะไร ๆ
ขัดขวางในที่ทุกสถาน. ความสําเร็จเปนพระขีณาสพ ยอมมีเพราะไมมี
ความติดอยู ในอาจริยมุฏฐิ (ปดบังอําพราง) ธรรมมัจฉริยะ (ตระหนี่ธรรม) คําสอน และสาวก. เพราะวา ผูสิ้นอาสวะโดยประการทั้งปวง
แมในที่ไหน ๆ ก็ไมมีอาจริยมุฏฐิเปนตน เพราะฉะนั้น ทานผูบริสุทธิ์ดี
จึงดําเนินการอนุเคราะหเหลาสัตว. ดังนั้น ความสําเร็จเวสารัชชญาณ
๒ ขอแรก ยอมมีไดดวยความบริสุทธิ์และหมดจดดี อันสองถึงความไมมี
อวิชชาและตัณหา อันประทุษรายทิฏฐิสมบัติ และศีลสมบัติเปนโทษใน
การแสดง และปรากฏชัดโดยญาณสัมปทากับปหานสัมปทา อนึ่ง ความ
สําเร็จเวสารัชชญาณ ๒ ขอ หลังยอมมี เพราะสําเร็จโดยความไมมีความ
งมงายในอันตรายิกธรรมและนิยยานิกธรรมนั้นแล. ความประกอบดวย
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เวสารัชชญาณ ๔ ของพระผูมีพระภาคเจา และการบําเพ็ญประโยชนสวน
พระองคและประโยชนสว นผูอื่น เปนอันประกาศแลวดวยคําเริ่มตน
เพราะแสดงถึงพระธรรมเทศนา ดวยปฏิภาณอันเกิดขึ้น ตามฐานะโดย
สมควรแกอัธยาศัยของบริษัทผูประชุมกันในที่นั้นๆ. แตในที่นี้พึงประกอบ
ความวา ดวยการประกาศการเสวยวิมุตติสุข และมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาท. เพราะฉะนั้น ทานพระอานนทจึงกลาววา กลาวคําเริ่มตน เพื่อ
ประกาศสัตถุสมบัติ.
อนึ่ง กลาวคําเริ่มตน เพื่อประกาศศาสนสมบัติ. จริงอยู พระผูม-ี
พระภาคเจาผูบําเพ็ญกิจทั้งปวง ซึง่ กําหนดดวยพระปญญาคุณและพระกรุณาคุณ ไมมีขอปฏิบัติที่ไรประโยชน หรือ (มุง) ประโยชนสวน
พระองค. เพราะฉะนั้น กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมแมทั้งสิ้น
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูบําเพ็ญประโยชนทั้งปวง อันเปนไปเพื่อประโยชนแกผูอนื่ อยางเดียว ที่ตรัสอยูตามที่เปนไป ชื่อวาศาสนา เพราะ
ตามสอนสัตวทั้งหลายตามสมควรดวยประโยชนปจจุบัน ประโยชนชาติ
หนา และประโยชนอยางยิ่ง ไมใชเปนคํารจนาของกวี พระพุทธจริยานี้
นั้น ทานประกาศไวตามสมควร ดวยคําเริ่มตนในที่นั้น ๆ พรอมกับ
กาละ เทสะ ผูแสดงและประเทศ. แตในที่นี้พึงประกอบวา ดวยการเสวย
วิมุตติสุขในการตรัสรูยิ่ง และดวยมนสิการปฏิจจสมุปบาท. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา กลาวคําเริ่มตนเพื่อประกาศศาสนสมบัติ. อีกอยางหนึ่ง
การกลาวคําเริ่มตน เพื่อแสดงภาวะที่พระศาสนาเปนประมาณ ดวยการ
ประกาศภาวะที่ศาสดาเปนประมาณ. และการแสดงภาวะที่พระศาสนาเปน
ประมาณนั้น พึงทราบตามกระแสแหงนัยที่กลาวแลวในหนหลัง.
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จริงอยู ดวยคําวา ภควา นี้ เปนอันประกาศความนี้โดยประการ
ทั้งปวง ดวยการแสดงถึงการละมลทิน คือกิเลสทั้งปวง มีราคะ โทสะ
โมหะ เปนตน และการละโทษมีทุจริตเปนตน ดวยการแสดงความที่
พระตถาคตเปนผูสูงสุดกวาสรรพสัตว และดวยการแสดงถึงการประกอบ
ดวยคุณวิเศษ มีพระปญญาคุณ และพระกรุณาคุณเปนตน อันไมทั่วไป
แกผูอื่น เพราะฉะนั้น คํานี้จึงเปนคําแสดงเพียงมุขแหงการประกอบคํา
เริ่มตนในขอนี้.
ก็พึงทราบคําที่ทานเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต จนถึงคําวา อิม อุทาน
อุทาเนสิ นีเ้ ปนคําเริ่มตนของอุทานนี้. จริงอยางนั้น คํานั้นเปนคําที่
พระสังคีติกาจารยกลาวไวในคราวสังคายนา เพือ่ ประกาศการปฏิบัติทาง
กายและทางใจของพระผูมีพระภาคเจานั้น จําเดิมแตตนตามที่พระองค
ทรงปฏิบัติมาจนเปลงพระอุทานนี้.
ถามวา ก็คําวา อิมสฺมึ สติ อิท โหติ เปนตน ควรเปนคําของ
พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น เพราะคนอื่นนอกจากพระศาสดาแลว ไม
สามารถจะแสดงปฏิจจสมุปบาทไดมิใชหรือ ? ตอบวา ขอนั้นจริง เหมือน
อยางวา พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําปฏิจจสมุปบาทไวในพระทัย โดย
การพิจารณาสภาวธรรมที่ควงแหงโพธิพฤกษ ฉันใด พระธรรมสังคาหกมหาเถระทั้งหลาย สังคายนาคําเริ่มตนแหงอุทานนี้ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในปฏิจจสมุปบาทและสีหนาทสูตร เปนตน เพื่อปลุก
เหลาสัตวผูเปนเผาพันธุแหงสัตวผูควรจะตรัสรูปฏิจจสมุปบาทนั้น และ
ตรัสมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาทใหเปนอัตถุปปตติเหตุ ดวยสามารถแหง
การกระทําตามอาการแหงพระดํารัสที่ทรงแสดงไว เพราะเหตุนั้น พึงตก
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ลงในขอนี้วา คําตามที่กลาวไวเปนคําของพระสังคีติกาจารยนั่นเอง แม
ในสูตรอื่นจากนี้ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ก็ในขอนี้ พึงทราบสุตตนิกเขปบท (การตั้งพระสูตร) ๔ ประการ
คือ เกิดดวยอัธยาศัยของตน ๑ เกิดดวยอัธยาศัยของผูอื่น ๑ เกิดดวย
อํานาจคําถาม ๑ เกิดดวยการเกิดเรื่องขึ้น ๑. เหมือนอยางวา พระสูตร
แมตางโดยหลายรอยหลายพันสูตร ก็ไมลวงเลยภาวะ ๑๖ อยาง โดยปฏฐานนัย มีสังกิเลสภาคิยนัยเปนตน ฉันใด พระสูตรแมทั้งหมดนั้นก็
ฉันนั้น ไมลว งเลยภาวะ ๔ ประการ โดยสุตตนิกเขปนัย มีอัตตัชฌาสยนัย
(อัธยาศัยของตน) เปนตนแล. ก็ในขอนี้ การตั้งพระสูตรอันเกิดดวย
อัธยาศัยของตน และเกิดดวยการเกิดเรื่องขึ้น ยอมมีประเภทของการ
เกี่ยวของกับที่เกิดดวยอัธยาศัยของผูอื่นและที่เกิดดวยอํานาจคําถาม เพราะ
เกิดดวยอนุสนธิแหงอัธยาศัย และอนุสนธิแหงคําถามก็จริง ถึงอยางนั้น
การตั้งพระสูตรที่เกิดจากอัธยาศัยของตน และที่เกิดดวยการเกิดเรื่องขึ้น
จึงไมมีความเกี่ยวของกันและกัน เพราะฉะนั้น ปฏฐานนัยจึงไมมีสวน
เหลือเลย. อีกอยางหนึ่ง ทานกลาววา สุตตนิกเขป ๔ ดวยอํานาจมูลนิกเขปแหงนิกเขปที่เหลือซึ่งมีอยู เพราะหยั่งลงในภายในแหงปฏฐานนัย
นั้น.
ในขอนั้น มีวจนัตถะดังตอไปนี้ การตั้งลง ชื่อนิกเขป นิกเขปแหง
พระสูตร ชือ่ วาสุตตนิกเขป อธิบายวา สุตตเทศนา อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
นิกเขป เพราะเขาตั้งไว นิกเขปคือสูตร ชื่อวาสุตตนิกเขป. อัธยาศัยของตน
ชื่อวาอัตตัชฌาสยะ สุตตนิกเขปนั้น ชื่อวาอัตตัชฌาสยะ เพราะมีอัธยาศัย
แหงตนเปนเหตุ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอัตตัชฌาสยะ เพราะมีตนเปน
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อัธยาศัย. แมในอัธยาศัยของผูอื่นก็นัยนี้เหมือนกัน. อํานาจแหงคําถาม
ชื่อปุจฉาวสะ สุตตนิกเขปนั้น ชื่อวาปุจฉาวสิกะ เพราะมีอํานาจแหงคําถาม. การเกิดขึ้นแหงเนื้อความอันเปนเรื่องแหงสุตตเทศนา ชื่อวา
อัตถุปปตติ สุตตนิเขปชื่อวาอัตถุปปตติกะ เพราะมีการเกิดเรื่องขึ้น.
อีกอยางหนึ่ง อัตถุปปตตินั้นแหละ ชือ่ อัตถุปปตติกะ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
นิกเขป เพราะเปนเหตุตั้งพระสูตร คืออัธยาศัยของตนเปนตน . สวนใน
การกําหนดอรรถนี้ พึงทราบอรรถในขอนี้อยางนี้วา อัธยาศัยของตนชื่อวา
อัตตัชฌาสยะ อัธยาศัยของผูอื่น ชื่อวาปรัชฌาสยะ. ชื่อวาปุจฉา เพราะ
เขาถาม คือเรื่องที่จะตองถาม. คําของผูรับธรรมที่เปนไปดวยคําถาม ชื่อวา
ปุจฉาวสะ ปุจฉาวสะนั่นแหละ ทานกลาวเปนปุงลิงควา ปุจฉาวสิโก
โดยมุงถึงศัพทวา นิกเขป. อนึ่ง อัตถุปปตตินั่นแหละ ชือ่ วาอัตุถปปตติกะ.
ก็ในขอนี้มีคําถามสอดเขามาวา เพราะไมมุงถึงเหตุมีความแกกลา
อินทรียเปนตน ของคนอื่นจึงควรมีภาวะแหงสุตตนิกเขปแผนกหนึ่งของ
อัตตัชฌาสยะ เพราะประกาศเทศนา เพื่อตั้งแบบแผนแหงธรรมตาม
อัธยาศัยของตนอยางเดียวเทานั้น ก็สุตตนิกเขปที่เกิดดวยอัธยาศัยของคน
อื่น และที่เกิดดวยคําถาม เปนไปในการเกิดขึ้นแหงอัธยาศัย และคําถาม
ของผูอื่น อันเปนเหตุใหประกาศธรรมเทศนาอยางไรจึงไมผิด ในการ
เกิดเรื่องขึ้น หรือวาเมื่อสุตตนิกเขปที่เกิดดวยอํานาจคําถาม และที่เกิด
ดวยการเกิดเรื่องขึ้น เปนไปโดยคลอยตามอัธยาศัยของผูอื่น อยางไรจึง
ไมผิดในอัธยาศัยของผูอื่น ? ขอนั้นไมจําตองทักทวง. ก็เพราะทานถือ
เอาการเกิดขึ้นอันเปนเหตุแสดงพระสูตร ซึ่งพนจากอภินิหาร และการ
สอบถามเปนตน และการวินิจฉัยเปนตนของคนอื่น โดยเปนอัตถุปตติ
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เหตุเกิดเรื่องขึ้น จึงถือเอาสุตตนิกเขปที่เกิดดวยอัธยาศัยของผูอื่น และ
ที่เกิดดวยอํานาจคําถามไวสวนหนึ่งตางหาก. จริงอยางนั้น เหตุในการ
แสดงคุณและโทษ และการเกิดขึ้นแหงอามิส แหงพรหมชาลสูตร และ
ธรรมทายาทสูตร เปนตน ทานเรียกวา อัตถุปปตติ เหตุเกิดเรื่องขึ้น.
เวนคําถามของคนอื่นเสีย อรรถที่ทา นแสดงเฉพาะอัธยาศัยใหเปนนิมิต
นี้ปรากฏวา ปรัชฌาสยะ เกิดจากอัธยาศัยของผูอื่น ที่ทานแสดงดวย
อํานาจคําถาม นี้ปรากฏวา ปุจฉาวสิกะ เกิดดวยอํานาจคําถามแล.
ในนิกเขป ๔ อยางนั้น อุทานเหลานี้ คือ โพธิสูตร ๓ สูตร มีสูตร
แรกเปนตน มุจจลินทสูตร อายุสังขาโรสัชชนสูตร ปจจเวกขณสูตร
และปปญจสัญญาสูตร จัดเปนอัตตัชฌาสยนิกเขป. อุทานเหลานี้คือ
หุหุงกสูตร พราหมณชาติกสูตร พาหิยสูคร จัดเปนปุจฉาวสิกนิกเขป.
อุทานเหลานี้ คือ ราชสูตร สักการสูตร อุจฉาทนสูตร ปณฑปาติกสูตร
สิปปสูตร โคปาลกสูตร สุนทริกาสูตร มาตุสูตร สังฆเภทสูตร อุทปานสูตร
ตถาคตุปปาทสูตร โมเนยยสูตร ปาฏลิคามิยสูตร และทัพพสูตร ๒ สูตร
จัดเปนอัตถุปปตติกนิกเขป. อุทานเหลานี้คือ ปาลิเลยยสูตร ปยสูตร
นาคสมาลสูตร และวิสาขาสูตร เปนทั้งอัตตัชฌาสยนิกเขป และปรัชฌาสยนิกเขป. สูตรที่เหลืออีก ๕๑ สูตร จัดเปนปรัชฌาสยนิกเขป. พึงทราบ
ความแปลกกันแหงนิกเขปของอุทานเหลานั้น ดวยอํานาจอัตตัชฌาสยนิกเขปเปนตน ดวยประการฉะนี้ .
ก็ในที่นี้ อุทานเหลาใดพระผูมีพระภาคเจาตรัสตอหนาภิกษุทั้งหลาย
อุทานเหลานั้นเปนพระสูตรตามที่ตรัสไว ภิกษุเหลานั้นทองใหคลองปาก
เพงไดดวยใจ ตรัสไวแกทานพระธรรมภัณฑาคาริก. สวนอุทานเหลาใด
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พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสตอหนาภิกษุทั้งหลาย แมอุทานเหลานั้น
ภายหลัง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกทานธรรมภัณฑาคาริกอีก. พึง
ทราบวา อุทานเหลานั้นแมทั้งหมดดังกลาวมานี้ ทานพระอานนททรง
จําไดหมด และบอกแกภิกษุทั้งหลาย ภายหลังตอมา ไดยกขึ้นสูสังคายนา
วา อุทานนั่นเอง ในคราวทํามหาสังคายนาครั้งแรก.
ก็บทวา เตน สมเยน ในบทมีอาทิวา เตน โข ปน สมเยน เปน
ตติยาวิภัตติใชในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. บทวา โข ปน เปนนิบาต อธิบาย
วา ตสฺมึ สมเย ในสมัยนั้น. ก็ในสมัยไหน ? พระผูมีพระภาคเจาตรัสรู
ครั้งแรก ประทับอยูที่ควงไมโพธิ์ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ ตําบล
อุรุเวลา ตลอดสมัยใด ในสมัยนั้น. บทวา สตฺตาห แปลวา ๗ วัน คือ
สัปดาหหนึ่ง. บทวา สตฺตาห นี้ เปนทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงอัจจันตสังโยคะ แปลวา ตลอด. เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสําราญอยู
ดวยสุขอันเกิดผลสมาบัติสวนเดียว โดยไมขาดสายตลอดสัปดาหนั้น ฉะนั้น
ทานจึงกลาวทุติยาวิภัตติดวยอํานาจอัจจันตสังโยคะวา สตฺตาห แปลวา
ตลอดสัปดาห. บทวา เอกปลฺลงฺเกน ความวา โดยนั่งขัดสมาธิทาเดียว
เทานั้น ไมไดเสด็จลุกขึ้นสักคราวเดียว ตั้งแตเวลาที่ประทับนั่งบนวชิราอาสนอันเปนอปราชิตบัลลังกอันประเสริฐ ในเวลาพระอาทิตยยังไม
อัสดงคต ในวันวิสาขปุณณมี เพ็ญเดือน ๖. บทวา วิมุตฺติสุข ปฏิสเวที
ความวา พระองคประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข คือสุขเกิดแตผลสมาบัติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิมุตฺติ ไดแก วิมุตติ ๕ คือ ตทังควิมุตติ
วิกขัมภนวิมตุ ติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิมตุ ติ นิสสรณวิมุตติ
บรรดาวิมุตติ ๕ เหลานั้น ความหลุดพน โดยหลุดพนจากธรรมอันเปน
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ขาศึกนั้น ๆ ดวยองคคุณนั้น ๆ มีการบริจาคไทยธรรมเปนตน และดวย
องคแหงวิปสสนา มีการกําหนดนามรูปเปนตน ตราบเทาที่องคนั้น ๆ ยัง
เปน ไปโดยไมมีการเสื่อม จัดเปนปหานะ. การละ คือ การหลุดพนจาก
มัจฉริยะ และโลภะ เปนตน ดวยทาน. จากปาณาติบาตเปนตนดวยศีล,
จากสักกายทิฏฐิดวยการกําหนดนามรูป. จากทิฏฐิที่ไมมีเหตุและมีเหตุ ไม
เสมอกันดวยการกําหนดปจจัยและธรรมที่ไมใชปจ จัย จากความเปนผู
สงสัยดวยการขามพนความสงสัย อันเปนสวนอื่นของนามรูปนั้นนั่นแหละ,
จากการยึดถือวาเรา วาของเรา ดวยการพิจารณาถึงรูปกลาปะ รูปเปน
กลุมเปนกอน, จากความสําคัญในธรรมที่ไมใชมรรควาเปนมรรค ดวย
การกําหนดวามรรคและมิใชมรรค, จากอุจเฉททิฏฐิดวยการเห็นความเกิด
แหงรูปนาม, จากสัสสตทิฏฐิดวยการเห็นความดับรูปนาม, จากความสําคัญ
ในสิ่งที่มีภัยวาไมเปนภัย ดวยการเห็นวาเปนภัย, จากความสําคัญวา นา
ยินดีดวยการเห็นวาเปนโทษ, จากความสําคัญรูปวา นาเพลิดเพลินดวย
การเห็นรูปวานาเบื่อหนาย. จากความเปนผูใครเพื่อจะหลุดพนดวยมุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณคือความใครเพื่อจะหลุดพน, จากความไมวางเฉย
ดวยอุเบกขาญาณ, จากภาวะอันเปนปฏิโลม (คือแยง) ในธรรมฐิติและ
พระนิพพานดวยอนุโลมญาณ และพนจากภาวะมีสังขารเปนนิมิตดวยโคตรภูญาณ นี้ชื่อวา ตทังควิมุตติ.
อนึ่ง ความหลุดพนที่หมายรูดวยการไมเกิดขึ้นแหงนิวรณ มีกามฉันทนิวรณเปนตน และปจจนิกธรรม ธรรมทีเ่ ปนขาศึกมีวิตกเปนตน
ดวยสมาธิอันตางดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ตราบเทาที่สมาธินั้น
ดําเนินไปโดยไมเสื่อม นี้ชื่อวา วิกขัมภนวิมุตติ.
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ความหลุดพนดวยอํานาจสมุจเฉทปหาน โดยภาวะที่เกิดขึ้นไมได
โดยสิ้นเชิงอีก แหงการยึดถือดวยกิเลสฝายสมุทัยที่กลาวไวโดยนัย มีอาทิ
วา ทิฏฐิคตาน ปหาย เพราะละทิฏฐิ ตามสมควรในสันดานแหงพระอริยเจาผูดํารงอยูในมรรคนั้น ๆ เพราะทานทําอริยมรรค ๔ ใหเกิด นี้ชื่อ
วา สมุจเฉทวิมุตติ.
ก็ภาวะที่กิเลสสงบระงับไปในขณะแหงผลจิต นี้ชื่อวา ปฏิปสสัทธิวิมุตติ. จิตที่หลุดพนจากสังขารทั้งปวง ชื่อวาพระนิพพาน เพราะสลัด
สังขตธรรมทั้งปวง นี้ชอื่ วา นิสสรณวิมุตติ. แตในที่นี้ ทานประสงคเอา
การหลุดพนดวยอํานาจแหงผลจิตของพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งมีพระนิพพานเปนอารมณ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา บทวา สุขปฏิสเวที
ความวา เปนผูประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข คือสุขเกิดแตผลสมาบัติ.
และบทวา วิมุตตฺต ไดแก ภาวะที่จิตหลุดพนดวยอํานาจสงบ ระงับ
อุปกิเลส. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบจิตนั่นแหละวาหลุดพนแลวอยางนั้น. สุข
อันเกิดหรือสัมปยุตดวยวิมุตตินั้น ชือ่ วา วิมุตติสุข. ก็ในที่นี้ แมอุเบกขา
ก็พึงทราบวาสุขเหมือนกัน เพราะพระบาลีวา ยาย ภนฺเต อุเปกฺขา
สนเต สุเข วุตตา ภควตา ทานผูเจริญ อุเบกขานี้ใด พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ในเมื่อสุขมี. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในอรรถกถา
สัมโมหวิโนทนีวา อุเปกฺขา ปน สนฺตตฺตา สุขมิจฺเจว ภาสิตา ก็อุเบกขา
ทานกลาววาสุขเหมือนกัน เพรามีความสงบ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาอรหัตสมาบัติอันประกอบดวยณานที่ ๔ ไมเขาสมาบัติอื่น.
อีกอยางหนึ่ง ความเขาไปสงบสังขารทุกข. ทานเรียกวาสุข เหมือนใน
ประโยค มีอาทิวา เตส วูปสโม สุโข การเขาไปสงบสังขารเปนสุข
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ฉันใด เฉพาะปฏิปสสัทธิวิมุตติที่ไดในผลอันเลิศ (อรหัตผล) เพราะ
เปนความสงบกิเลสและทุกขทั้งสิ้น พึงทราบวาสุขในที่นี้ ฉันนั้น.
วิมุตติสุข นี้นั้นมี ๒ อยาง โดยการจําแนกความเปนไปของผลจิต
คือ ในมรรควิถี ๑ ในกาลอื่น ๑. ผลจิต ๓ หรือ ๒ (ขณะ) ที่มีพระนิพพานเปนอารมณ อันเปนผลของวิมุตติสุขนั้น ๆ ยอมเกิดขึ้นในลําดับ
อริยมรรคแตละมรรค เพราะโลกุตรกุศลมีวิบากในลําดับ . ในคราวที่
อนุโลมจิต ๒ ดวงเกิดในชวนวารที่อริยมรรคเกิดขึ้น จิตดวงที่ ๓ จัดเปน
โคตรภูจิต ดวงที่ ๔ จัดเปนมรรคจิต ตอแตนั้นไป เปนผลจิต ๓ ดวง.
แตในคราวที่อนุโลมจิตเกิดขึ้น ๓ ดวง จิตดวงที่ ๔ เปนโคตรภูจิต ดวง
ที่ ๕ เปนมรรคจิต ตอแตนั้นไปเปนผลจิต ๒ ดวง. จิตดวงที่ ๔ ที่ ๕
ยอมเปนไปดวยอํานาจอัปปนา ดวยประการฉะนี้ ตอแตนั้นเปนไปไมได
เพราะใกลตอภวังคจิต. แตอาจารยบางพวกกลาววา แมจิตดวงที่ ๖ ก็
เปนอัปปนา. คํานั้นทานคานไวในอรรถกถาแลว. พึงทราบผลจิตใน
มรรควิถีดวยประการฉะนี้. แตผลจิตในกาลอื่น ยอมเปนไปดวยผลสมาบัติ.
และที่เกิดขึ้นแกทานผูออกจากนิโรธสมาบัติ ทานสงเคราะหดวยผลสมาบัติ
นั้นเอง. ก็ผลสมาบัตินี้นั้นวาโดยอรรถ เปนวิบากแหงโลกุตรกุศลจิต
อันมีพระนิพพานเปนอารมณ พึงทราบวาเปนอัปปนา.
ถามวา ผลสมาบัตินั้น พวกไหนเขาได พวกไหนเขาไมได ? ตอบ
วา ปุถชุ นทัง้ หมดเขาไมไดเพราะยังไมไดบรรลุ อนึ่ง พระอริยเจาชั้นต่ํา
ก็เหมือนกัน เขาผลสมาบัติขั้นสูงไมได แมพระอริยเจาชั้นสูงก็ไมเขาผล
สมาบัติชั้นต่ําเหมือนกัน เพราะทานสงบระงับดวยการเขาถึงความเปน
บุคคลอื่น. พระอริยเจานั้น ๆ ยอมเขาผลสมบัติของตน ๆ เทานั้น. แต
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อาจารยบางพวกกลาววา พระโสดาบันบุคคลและพระสกทาคามีบุคคล
ยอมไมเขาผลสมาบัติ พระอริยบุคคลชั้นสูง ๒ พวกเทานั้น ยอมเขาได
เพราะทานกระทําใหบริบูรณในสมาธิ. ขอนั้นไมใชเหตุ เพราะแมปุถุชน
ก็เขาโลกิยสมาธิที่ตนได อีกอยางหนึ่ง จะปวยกลาวไปไยดวยการคิดถึง
เหตุในขอนี้. สมจริงดังที่ทานกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา สังขารุเบกขาญาณ
๑๐ เหลาไหน เกิดขึ้นดวยวิปสสนา โคตรภูธรรม ๑๐ เหลาไหน เกิดขึ้น
ดวยวิปสสนา. ในการแกปญหาดังกลาวนี้ ทานกลาวถึงการเขาผลสมาบัติ
ของพระอริยเจาเหลานั้นวา เพื่อประโยชนแกโสดาปตติผลสมาบัติ เพื่อ
ประโยชนแกสกทาคามิผลสมาบัติ. เพราะฉะนั้น จึงตกลงกันในขอนี้วา
พระอริยเจาแมทั้งปวง ยอมเขาผลสมาบัติตามที่เปนของตน.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระอริยเจาเหลานั้นจึงเขาสมาบัติ ? ตอบ
วา เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน. เหมือนอยางวา พระราชาทั้งหลายเสวยสุข
ในราชสมบัติ เทวดาทั้งหลายเสวยทิพยสุข ฉันใด พระอริยเจาทั้งหลาย
ก็ฉันนั้น ยอมกําหนดกาลวา จักเสวยโลกุตรสุข จึงเขาผลสมาบัติในขณะ
ที่ตองการ.
ถามวา ก็ผลสมาบัตินั้น เขาอยางไร หยุดอยางไร ออกอยางไร ?
ตอบวา กอนอื่นการเขาผลสมาบัตินั้นมี ๒ อยาง คือ ไมมนสิการอารมณ
อื่นจากพระนิพพาน และมนสิการถึงพระนิพพาน เหมือนดังที่ทานกลาว
ไววา
ทานผูมีอายุ ปจจัยแหงการเขาเจโตวิมุตติสมาบัติอนั ไมมีนิมิต มี ๒ อยาง คือ การไมมนสิการถึง
นิมิตทั้งปวง และการใสใจถึงธาตุที่หานิมิตไมได.
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ก็ในที่นี้ มีลําดับการเขาผลสมาบัติดังตอไปนี้ พระอริยสาวกผูตอง
การผลสมาบัติ ไปในทีล่ ับ หลีกเรนอยู พึงพิจารณาสังขารดวยอุท
อัพพยญาณเปนตน. เมื่อทานมีวิปสสนาญาณโดยลําดับ อันดําเนินไป
อยางนี้ จิตยอมเปนอัปปนาในนิโรธดวยอํานาจผลสมาบัติ ในลําดับ
โคตรภูญาณมีสังขารเปนอารมณ. ก็ผลจิตเทานั้นเกิดมรรคจิตไมเกิด
แมแกพระเสกขบุคคล เพราะทานนอมไปในผลสมาบัติ. สวนอาจารย
เหลาใดกลาววา พระโสดาบันคิดวา จักเขาผลสมาบัติของตนแลวเจริญ
วิปสสนาเปนพระสกทาคามี และพระสกทาคามี คิดวาจักเขาผลสมาบัติ
ของตน แลวเจริญวิปสสนา ไคเปนอนาคามี ดังนี้ อาจารยเหลานั้น
พึงถูกตอวา เมื่อเปนเชนนั้น พระอนาคามีก็จักเปนพระอรหันต,
พระอรหันตก็จักเปนพระปจเจกพุทธเจา, พระปจเจกพุทธเจาก็จักเปน
พระสัมพุทธเจา ดังนี้ เพราะฉะนั้น วิปสสนาจึงใหสําเร็จประโยชนตาม
ความยินดีในจิตสันดาน ตามอัธยาศัย ดวยเหตุนั้น แมสาํ หรับพระเสกขบุคคลก็เกิดแตผลจิตเหมือนกัน มรรคจิตไมเกิด. ถาทานบรรลุมรรคจิตที่สัมปยุตดวยปฐมฌานไซร แมผลจิตที่สัมปยุตดวยปฐมฌานเทานั้น
ก็เกิดแกทาน ถาทานบรรลุมรรคจิตที่สัมปยุตดวยฌานอยางใดอยางหนึ่ง
ในบรรดาทุติยฌานเปนตนไซร ผลจิตที่สัมปยุตดวยฌานอยางใดอยางหนึ่ง
ในบรรดาทุติยฌานเปนตน ก็ยอมเกิด.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในที่นี้ โคตรภูญาณจึงไมมีนิพพานเปน
อารมณ เหมือนญาณที่เปนปุเรจาริกของมรรคญาณ ? ตอบวา เพราะผลญาณไมเปนนิยยานิกธรรม. ความจริง ธรรมคืออริยมรรคเทานั้นเปน
นิยยานิกธรรม. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา ธรรมเหลาไหนเปนนิยยา-
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นิกธรรม ? อริยมรรค ๔ ที่เปนอปริยาปนนะ เปนนิยยานิกธรรม. เพราะฉะนั้น ญาณอันเปนอนันตรปจจัยแหงสภาวธรรมที่เปนนิยยานิกะโดยสวน
เดียว ซึ่งดําเนินไปโดยสภาวะที่ออกจากทั้งสองฝาย พึงออกจากนิมิตไดเลย
เพราะฉะนั้น โคตรภูญาณนั้น มีพระนิพพานเปนอารมณจึงจะถูก แตวา
ญาณที่เปนปุเรจาริกของผลญาณ ซึ่งมีสภาวะไมออกไปเพราะไมเปนนิยยานิกธรรม เหตุที่ไมตัดขาดกิเลส ซึ่งกําลังเปนไปโดยเปนวิบากของอริยมรรค
นั้นเพราะไดเจริญอริยมรรคไว แมบางคราวจะมีพระนิพพานเปนอารมณ
ก็ไมถูกไมควร เพราะอนุโลมญาณในทั้ง ๒ ฝาย มีอาการไมเสมอกัน.
จริงอยู อนุโลมญาณในอริยมรรควิถี อันถึงความบริบูรณอยางอุกฤษฏ
ดวยโลกิยญาณ อันเปนเครื่องทําลายกองโลภะเปนตน อันมากมายซึ่งไม
เคยแทงตลอดไดอยางดี เกิดขึ้นอนุโลมแกมรรคญาณ สวนในผลสมาบัติวิถีอนุโลมญาณนั้น ๆ ไมมีความขวนขวายในอริยมรรควิถีนั้น เพราะตัด
กิเลสนั้น ๆ ไดเด็ดขาด เกิดเปนเพียงบริกรรมแหงความพรั่งพรอมดวย
สุขอันเกิดแตผลสมาบัติของพระอริยเจาทั้งหลายอยางเดียว เพราะฉะนั้น
อนุโลมญาณเหลานั้น จึงไมมีการออกจากปจจัยไหน ๆ เพราะญาณในที่
สุดแหงอนุโลมญาณเหลานั้น อันมีสังขารเปนนิมิต พึงมีพระนิพพานเปน
อารมณจากการออกจากสมาบัติ. ก็เพราะทําคําอธิบายดังวานี้ เมื่อพระเสกขบุคคลพิจารณาสังขารทั้งหลายดวยอุทยัพพยญาณเปนตน เพื่อจะใช
ผลสมาบัติของตน ผลจิตเทานั้นจึงเกิดขึ้นในลําดับวิปสสนาญาณ มรรคไม
เกิด. ฉะนั้น เนื้อความดังกลาวมานี้แล จึงเปนอันสมบูรณแลว. พึงทราบ
การเขาผลสมาบัติดังกลาวมาอยางนี้กอน.
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ก็ผลสมาบัตินั้นมีการตั้งอยูโดยอาการ ๓ อยาง เพราะพระบาลีวา
ผูมีอายุ ปจจัยแหงการตั้งอยูของเจโตวิมุตติอันหานิมิตมิไดมี ๓ อยางแล
คือ การไมมนสิการถึงนิมิตทั้งปวง ๑ การมนสิการถึงธาตุอันหานิมิต
มิได ๑ การปรุงแตงในกาลกอน ๑. ใน ๓ อยางนั้น บทวา ปุพฺเพ จ
อภิสงฺขาโร ไดแก การกําหนดเวลาในกาลกอนเขาสมาบัติ. ก็ผลสมาบัติ
นั้นไมมีการออกตราบเทาที่ยังไมถึงเวลานั้น เพราะทานกําหนดไววาจัก
ออกในเวลาโนน .
อนึ่ง ผลสมาบัตินั้นยอมมีการออกโดยอาการ ๒ อยาง เพราะพระบาลีวา ผูมีอายุ ปจจัยแหงการออกของเจโตวิมุตติ อันหานิมิตมิไดมี ๒
อยางแล คือ มนสิการถึงนิมิตทั้งปวง ๑ ไมมนสิการถึงธาตุอันหานิมิตมิ
ได ๑. ใน ๒ อยางนั้น บทวา สพฺพนิมิตฺตาน ไดแก รูปนิมิต เวทนานิมิต สัญญานิมิต สังขารนิมิต และวิญญาณนิมิต. พระโยคาวจรไม
มนสิการรวมกันซึ่งนิมิตเหลานั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ทานกลาวไวอยางนั้น
ดวยการรวมนิมิตทั้งปวง. เพราะฉะนั้น อารมณของภวังคจิตอันใดมีอยู
การออกจากผลสมาบัติยอมมีโดยมนสิการถึงอารมณนั้น พึงทราบการออก
จากผลสมาบัตินั้นดวยประการอยางนี้ . ทานกลาววา วิมุตติสุข ปฏิสเวที
ดังนี้ หมายเอาการเขา การตั้งอยู และการออกจากผลสมาบัติ ดังกลาวมานี้
นั้น จัดเปน อรหัตผลอันสงบระงับความกระวนกระวาย. มีอมตะเปน
อารมณ เปนสุขคายโลกามิส สงบ เปนสามัญผลอันสูงสุด. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา บทวา วิมตุ ฺติสุข ปฏิสเวที ไดแก ประทับนั่ง
เสวยวิมุตติสุข คือ ผลสมาบัติสุข.
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ศัพทวา อถ เปนนิบาตลงในอรรถแหงอธิการ. ศัพทวา โข เปน
นิบาตลงในอรรถแหงปทปูรณะทําบทใหเต็ม. ในศัพทวา อถ โข นั้น
ดวยศัพทวา อถ ซึ่งมีอธิการเปนอรรถนี้ ทานแสดงถึงอธิการ (คือภารกิจ)
อยางอื่นจากการเสวยวิมุตติสุข. ถามวา ก็อธิการอื่นนั้น คืออะไร? ตอบวา
คือ การมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาท. อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา อถ เปนนิบาต
ลงในอรรถนีว้ า ปจฺฉา ภายหลัง. ดวยเหตุนั้น ศัพทวา อถ นั้น จึงสอง
อรรถที่กําลังกลาวอยูวา โดยลวงไป ๗ วันนั้น. บทวา ตสฺส สตฺตาหสฺส
ไดแก นั่งขัดสมาธิ ๗ วัน. บทวา อจฺจเยน แปลวา ปราศจากไป.
บทวา ตมฺหา สมาธิมฺหา ไดแก จากสมาธิอันสัมปยุตดวยอรหัตผล แตใน
ที่นี้ อาจารยบางพวกขยายสัปดาหเหลานั้นใหพิสดารออกไปวา พึงแสดง
๗ สัปดาหเรียงไปโดยลําดับ. ก็เราทั้งหลายจักพรรณนาสัปดาหเหลานั้น
ขางหนา โดยแนวทางของการแสดงอันไมผิดพลาด ในอุทานบาลีนี้ โดย
ขันธกปาฐะ.
บทวา รตฺติยา เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถทีส่ ัมพันธกับสวนตาง ๆ
(ของราตรี). บทวา ปม เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถวาอัจจันตสังโยคะ
แปลวาตลอด. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบดวยมนสิการนั้น
แลตลอดปฐมยามแมทั้งสิ้นของราตรีนั้น .
บทวา ปฏิจฺจสมุปปาท ไดแก ปจจัยธรรม. จริงอยู ปจจัยธรรมมี
อวิชชาเปนตน ชื่อวาปฏิจจสมุปบาท. หากมีคําถามสอดเขามาวา ขอนี้
จะพึงรูไดอยางไร? ตอบวา รูไดเพราะพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อานนท เพราะเหตุนั้นแล ธรรม
นั้นแลเปนเหตุ เปนนิทาน เปนสมุทัย เปนปจจัยแหงชราและมรณะ
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คือ ชาติ ฯลฯ นั้นเปนปจจัยแหงสังขาร คือ อวิชชา รวมความวา ปจจัย
ธรรมมีอวิชชาเปนตน เปนตัวเหตุเหมือนอยางที่ทานกลาวไววา ปจจัย
๑๒ คือ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒
ในขอนั้น มีวจนัตถะดังตอไปนี้ ชื่อวา ปฏิจจสมุปบาท เพราะ
อาศัย คือ มุงหนาตอกันและกัน ไมปฏิเสธความพรอมเพียงของเหตุ ให
ปจจัยที่เกื้อกูลกันเกิดขึ้น. อีกอยางหนึ่ง การอาศัยปจจัยอันควรเปนปจจัย
ซึ่งตองอาศัยกันเปนไปจึงเกิดสัมพันธกันโดยไมเวนปจจัยนั้น ชื่อวา ปฏิจจสมุปบาท. ก็ในคําวาปฏิจจสมุปบาทนี้ ไดแก เหตุที่ประกอบดวยความ
สามารถในการใหเกิดผล อันจะรูไดดวยคําอันมีการเกิดขึ้นพรอมเปนเหตุ
ใกล ไมพึงทราบเพียงแตอาศัยกันเกิดขึ้น.
อีกอยางหนึ่ง ปจจัยชื่อวา ปฏิจจะ เพราะเปนที่ควรอาศัยเฉพาะ
ของบัณฑิต. ชื่อวา สมุปบาท เพราะใหเกิดขึ้นโดยชอบ หรือดวยตนเอง.
ปฏิจจะนั้นดวยสมุปบาทนั้นดวย ชื่อวา ปฏิจจสมุปบาท พึงทราบความ
ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ ดวยประการดังกลาวมานี้.
บทวา อนุโลม ไดแก ปจจยาการมีอวิชชาเปนตน ที่ทานกลาวไว
โดยนัยมีอาทิวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงเกิด
มีสังขาร. ทานเรียกวา อนุโลม เพราะกระทํากิจที่ตนควรกระทํา. อีกอยาง
หนึ่ง ชื่อวา อนุโลม เพราะทานกลาวตั้งแตตนจนถึงที่สุด หรือเพราะ
อนุโลมตามความเปนไป. ซึ่งอนุโลมนั้น. บทวา สาธุก มนสากาสิ
ไดแก กระทําไวในใจโดยเคารพ. อธิบายวา ปจจัยธรรมใด ๆ เปนปจจัย
แกปจจยุปปนนธรรมโด ๆ โดยความเปนปจจัยมีเหตุปจจัยเปนตน โดย
ประการใด ๆ พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมทั้งหมดนั้นไวในพระ-
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ทัยไมใหวิปริต ไมใหลดลงโดยทรงพิจารณาหมดไมใหเหลือ. ก็เพื่อจะ
แสดงประการที่พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเปนอนุโลม
โดยสังเขปกอน จึงกลาวคําอาทิวา อิติ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิติ เทากับ เอว อธิบายวา โดยประการนี้. บทวา อิมสฺมึ สติ อิท โหติ ความวา เมื่อปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้มี ผลมีสังขารเปนตนนี้ ก็มี. บทวา อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ
ความวา เพราะปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้เกิด ผลมีสงั ขารเปนตนนี้ยอมเกิด.
บทวา อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฺฌติ
ความวา เพราะตรัสความไมมีสังขารเปนตน ในเมื่ออวิชชาเปนตน ไมมี
ไวในสูตรที่ ๒ และตรัสความดับสังขารเปนตน ในเมื่ออวิชชาเปนตน
ดับไวในสูตรที่ ๓ ชื่อวาเปนอันทรงแสดงการกําหนดลักษณะแหงปจจัย
เบื้องตนนี้. เมื่อปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้มีอยูทีเดียวไมใชไมมี. เพราะอวิชชา
เปนตนนี้เกิดอยูทีเดียว ไมใชไมเกิด. เพราะดับนั่นแหละ ไมใชไมดับ
เพราะเหตุดังนี้นั้น พึงเห็นวาลักษณะนั้นเปนการกําหนดที่หยั่งลงในภาย
ใน ตรัสไวในที่นี้สําหรับปฏิจจสมุปบาท. อนึ่ง บทวา นิโรโธ ไดแก
ความไมเกิดขึ้น คือความไมเปนไปตอไป เพราะบรรลุความสํารอกปจจัยมี
อวิชชาเปนตน. สมจริงดังที่ทานกลาวไวมีอาทิวา อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ ก็เพราะดับโดยสํารอกไมเหลือซึ่งอวิชชา
สังขารจึงดับ.
ดวยคําวา อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฺฌติ นัน้ ทานแสดงความนี้
ไววา ความไมดับ ชื่อวาความเกิด และความเกิดนั้น ในทีน่ ี้ ทานเรียกวา
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อตฺถิภาโว (ความมี) ดังนี้ก็มี. จริงอยู ลักษณะวา อิมสฺมึ สติ อิท โหติ
นี้แหละ เมื่อวาโดยปริยายอื่น บทแรกเปนอันแปลกจากบทปลาย ที่กลาว
วา อิมสฺส อุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ เพราะฉะนั้น ที่ทานกลาววา
อิมสฺมึ สติ หมายถึงภาวะที่ทรงอยูเทานั้นก็หามิได. โดยทีแ่ ทยอมให
เขาใจวา ไมใชภาวะที่จะดับดวยมรรค. ก็เพราะเหตุที่เมื่อกลาวถึงนิเทศ
แหงลักษณะที่ยกขึ้นแสดงเปน ๒ อยางคือ อิมสฺมึ อสฺติ อิท น โหติ,
(และ) อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฺฌติ ดังนี้ จึงกลาวเฉพาะความดับโดย
นัยมีอาทิวา อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ ฉะนั้น
จึงเปนอันแสดงวา แมความไมมีก็คือความดับ ความมีอันผิดจากความไม
มีก็คือความไมดับ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงแสดงความเกิดใหแปลกกับความมี
กลาวคือความไมดับ. เพราะเหตุนั้น ในที่นี้ทานจึงไมประสงคเอาความวา
เพียงแตความมี เปนความเกิดขึ้น โดยที่แท ทานทําใหแจงถึงอรรถนี้วา
ความมีคือความไมดับ. เมื่อเปนเชนนั้น การกลาวถึงลักษณะทั้ง ๒ นั้น
พึงทราบวามีประโยชน เพราะเปนลักษณะที่จะพึงใหแปลกดวยความแปลก
แหงกันและกัน.
ถามวา ก็ชื่อวา อนิโรธะ ที่เรียกวา อัตถิภาวะ และวา อุปปาทะ นี้
คืออะไร ? ตอบวา คือ ภาวะที่ยังไมละ ๑ ภาวะที่ควรเพิ่มผลโดยไมละภาวะ
ที่ควรแกผลอันยังไมเกิด ๑ ภาวะที่อกุศลธรรมทีจ่ ะพึงละนั้นอันอริยมรรค
ยังไมไดถอนขึ้น ๑ ภาวะที่สังโยชนในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมที่ไมจํา
ตองละ สําหรับผูมีอาสวะยังไมสิ้นไป ยังละไมได ๑. จริงอยู ความเปน
ไปแหงขันธพรอมทั้งสิ้น ชื่อวาปฏิจจสมุปบาท เพราะภาวะมีอนุสัยยัง
ถอนขึ้นไมได. สมจริงดังที่ตรัสไวมีอาทิวา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้ของคนพาล ผูถูก
อวิชชาใดหุมหอไว ผูสมั ปยุตดวยตัณหาใดยังเปน
ไปแลว อวิชชานั้น คนพาลยังละไมได และตัณหา
นั้นก็ยังไมสิ้นไป. ขอนัน้ เพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะคนพาลไมประพฤติพรหมจรรยเพื่อ
สิ้นทุกขโดยชอบ เพราะฉะนั้น คนพาลยอมเขาถึง
กาย (อีก) เพราะกายแตก คนพาลนัน้ เมื่อเขาถึงกาย
ยอมไมพนจาก ญาติ ชรา และมรณะ.
ก็เพราะอวิชชาของผูสิ้นสังโยชนแลวไมมี สังขารจึงไมมี เพราะ
ตัณหาและอุปาทานไมมี อุปาทานและภพจึงไมมี เพราะเหตุนั้น วัฏฏะ
จักปรากฏความขาดสิ้น. ดวยเหตุนั้นนั่นแลทานจึงกลาวคํามีอาทิวา
ดูกอนผัคคุณะ ก็เพราะดับดวยการสํารอก
ผัสสายตนะ ๖ ไดโดยไมเหลือ ผัสสะจึงดับ เพราะ
ผัสสะดับ เวทนาจึงดับ.
จริงอยู ตั้งแตบรรลุพระอรหัตมรรคจนถึงปรินิพพาน อายตนะ ๖
เปนตน จะไมเปนไปก็หามิได. โดยที่แท ทานกลาวถึงนิโรธ เพราะภาระ
ที่ไมมี ภาวะที่ควรกลาวศัพทนิโรธ ภาวะที่สิ้นสังโยชน. อีกอยางหนึ่ง
กรรมแมที่ทาํ ไวนาน จัดวามีอยูตามควรแกผล เพราะผลยังไมเกิด และ
เพราะยังไมละอาหาร คือ ไมใชผลทีเ่ กิดแลว ทัง้ ก็ไมใชละอาหารแลวแล.
ภาวะที่ปจจัยเปนเหตุเกิดผลมีอวิชชาและสังขารเปนตน เปนปจจัยควรแก
ผลโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล พึงทราบวา อนิโรธ (ไมดับ.) ก็เพราะปจจัย
ที่ใหเกิดผลอยางนั้นยังไมดับ เวนเหตุใดเสีย ผลไมเกิด เหตุนั้น มีอดีตเหตุ
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เปนตน ทีท่ านกลาวดวยคําวา อิมสฺมิ สติ นี.้ ก็เพราะเหตุนั้นแหละ
การเกิดขึ้นแหงปจจัยไมแตะตองถึงการไมประพฤติของผูยังไมอยูจบพรหมจรรย ทานกลาววา อิมสฺส อุปฺปทา ดวยการไมกลับมา โดยไมพาดพิง
ถึงประเภทของกาล. อีกอยางหนึ่ง ในความพรอมเพรียงของปจจัยที่เหลือ
ภาวะที่ปจจัยแมจะไมมีก็เหมือนมี จะกลาวไปทําไมถึงปจจัยที่มี ซึ่งเปน
ปจจัยมุงใหเกิดผลนั้นทานเรียกวา อิมสฺส อุปฺปาทา. จริงอยางนั้น ผล
ยอมเกิดแตเหตุนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ตทวัตถุ ไดแก เหตุที่เกิด
ขึ้นโดยภาวะที่ใหเกิดผล เปนอันชื่อวาอุบัติขึ้นแลว. เหตุแมไมมีอยู ก็
ชื่อวา ตทวัตถุ เพราะฉะนั้น ภาวะที่เปนตทวัตถุ พึงทราบวา
อุปปาทะ.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา สติ นี้ พระเถระเมื่อจะกลาวถึง
ภาวะที่เปนปจจัยโดยเพียงภาวะที่มีอยู จึงแสดงความที่ปฏิจจสมุปบาทไม
ตองขวนขวาย. ดวยบทวา อุปฺปาทา นี้ พระเถระเมื่อจะแสดงความเกิด
ขึ้นเปนธรรมดา และภาวะที่ไมเปนไปทุกกาลและภาวะที่มุงตอการเกิดผล
จึงแสดงถึงภาวะที่ปฏิจจสมุปบาทเปนอนิจจตา. ก็พระเถระแสดงถึงปฏิจจสมุปบาทเปนเหตุ เปนสมุทัย เปนชาติ และเปนแดนเกิด ที่สําเร็จดวย
สัตตมีวิภัตติและปญจมีวิภัตติที่ใชในอรรถของเหตุดวยคําวา สติ น อสติ
อุปฺปาทา น นิโรธา ในเมื่อสิ่งนี้มี คือ ไมมีก็หามิได เพราะสิ่งนี้เกิด
คือดับก็หามิได. ทานกําหนดภาวะแหงผล ซึ่งมีโดยไมเวนจากเหตุ ใน
เพราะภาวะแหงสัตตมีวิภัตติลงในอรรถแหงเหตุ พึงทราบความเปนไปใน
เหตุนั้น เหมือนคําวาในเมื่อคนไมมีทรัพยไมทําทรัพยใหเกิดขึ้น ความ
จนก็ยิ่งจนหนักเขา และคําวาในเมื่อขาวกลาสมบูรณ ก็เกิดอาหารดีขึ้น.
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แมปญจมีวิภัตติก็ลงในอรรถแหงเหตุ ชื่อวาเปนไปไดในแดนเกิดและใน
ความปกติของผล เหมือนคําวาจากกลละเปนอัมพุทะ จากอัมพุทะเกิดเปน
เปสิ และคําวา แมน้ําคงคาเกิดจากเขาหิมวันต สระเกิดจากแมน้ําสรภู. ก็
ในเพราะอวิชชาเปนตนมี ทานจึงกําหนดภาวะแหงผลมีสังขารเปนตน
เพราะภาวะที่ไมเวนจากอวิชชาเปนตนนั้น. และผลมีสังขารเปนตนเกิด
จากปจจัยมีอวิชชาเปนตน และอันปจจัยมีอวิชชาเปนตนกอขึ้น เพราะฉะนั้น ปจจัยมีอวิชชาเปนตนนั้น จึงเปนแดนเกิดและเปนปกติของผลมี
สังขารเปนตนนั้น เพราะฉะนั้น เพื่อจะแสดงอรรถนั้น ทานจึงกระทํา
นิเทศสัตตมีวิภัตติและปญจมีวิภัตติในอรรถแหงเหตุวา อิมสฺมึ สติ อิมสฺส
อุปฺปาทา ในเพราะสิ่งนี้มี เพราะสิ่งนี้เกิด.
ก็เพราะในขอนี้ ปฏิจจสมุปบาทที่ยกขึ้นแสดงโดยสังเขปวา อิมสฺมึ
สติ อิท โหติ อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ มีนิเทศเปนตนวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฉะนั้น ภาวะที่มีอยูและการเกิดขึ้นตามที่กลาวแลวยอม
ใหรูไดวา เปนปจจัยแหงปจจยุปปนนธรรมนั้น ๆ. จริงอยู ภาวะที่เปน
ปจจัยอยางอื่นยอมไมมี เพราะละอัตถิภาวะและอุปปาทะกลาวคือความไมดับ
ความไมหวนกลับเปนสภาพ หรือความตั้งอยูของสมุทัย (ความเกิด) ที่ทาน
กลาวไวดวยคํา ซึ่งกําหนดแนนอนอยูภายในวา สติเอว นาสติ อุปฺปาทา
เอว น นิโรธา ดังนี้ เพราะฉะนั้น พึงทราบวาภาวะที่มีอยูและอุปปาทะการ
เกิดขึ้นดังกลาวแลว เปนตัวปจจัย. แมปจจัย ๒๔ มีเหตุปจจัยเปนตนที่
มาในปฏฐานปกรณนั้น พึงทราบวาปจจัยพิเศษแหงปจจัยนั้นนั่นแล.
ดังนั้น เพื่อจะแสดงประการที่พระองค ทรงมนสิการถึงอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยพิสดาร จึงตรัสคํามีอาทิวา ยทิท อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทิท เปนนิบาต บทวา ยทิท นั้น
มีอรรถวา โย อย. ในบทวา อวิชฺชาปจฺจยา เปนตน มีวินิจฉัยดังตอ
ไปนี้ ชื่อวา อวิชชา เพราะประสบสิ่งที่ไมควรประสบมีกายทุจริต
เปนตน. ชือ่ วา อวิชชา เพราะไมประสบสิ่งที่ควรประสบมีกายสุจริต
เปนตน. ชื่อวา อวิชชา เพราะกระทําสภาวะแหงธรรมที่ไมวิปริต ไมให
รูแจง, ชื่อวา อวิชชา เพราะยังสัตวใหแลนไปในภพเปนตน ในสงสารอัน
เวนจากที่สุด. ชื่อวา อวิชชา เพราะแลนไปในสิ่งที่ไมมี ไมแลนไปในสิ่งที่
มี. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อวิชชา เพราะเปนปฏิปกษ ตอ วิชชา. อวิชชานั้น
พึงทราบวามี ๔ อยาง โดยนัยมีอาทิวา ทุกฺเข อาณ ความไมรูทุกข.
ชื่อวา ปจจัย เพราะอาศัยไป คือเกิดขึ้นและเปนไปไมละเวนผล. อีก
อยางหนึ่ง ธรรมที่มีการสนับสนุนเปนอรรถ ชื่อวา ปจจัย. อวิชชานั้นดวย
เปนปจจัยดวย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา มีอวิชชาเปนปจจัย. เพราะมี
อวิชชาเปนปจจัยนั้น. ชื่อวา สังขาร เพราะปรุงแตง. ไดแกกุศลเจตนา
และอกุศลเจตนาฝายโลกิยะ กุศลเจตนาและอกุศลเจตนานั้น พึงทราบวามี
๓ อยาง คือ ปุญญาภิสังขาร ๑ อปุญญาภิสังขาร ๑ อาเนญชาภิสังขาร ๑.
ชื่อวา วิญญาณ เพราะรูแจง. วิญญาณนั้นมี ๓๒ (หรืออเหตุกวิบาก ๑๕
มหาวิบากจิต ๘ มหัคคตวิบาก ๙) ดวยอํานาจวิบากวิญญาณฝายโลกิยะ.
ชื่อวา นาม เพราะนอมไป ไดแกนามขันธ ๓ มีเวทนาเปนตน. ชื่อวา
รูป เพราะอรรถวาสลายไป ไดแกภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔ มี
จักขุปสาทรูปเปนตน. ชือ่ วา อายตนะ เพราะเปนที่ตอ และนําสัตวไป
สูสงสารทุกข. ชื่อวา ผัสสะ เพราะถูกตอง. ชื่อวา เวทนา เพราะเสวย
(อารมณ). แมทั้งสองนั้น วาโดยทวารมี ๖ วาโดยวิบากมี ๓๖. ชื่อวา
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ตัณหา เพราะสะดุง. ตัณหานั้นโดยสังเขปมี ๓ มีกามตัณหาเปนตน และ
โดยพิสดารมี ๑๐๘ ชื่อวา อุปาทาน เพราะถือมั่น อุปาทานนั้นมี ๔ อยาง
มีกามุปาทานเปนตน. ชื่อวา ภพ เพราะมีอยูและจักมี. ภพนั้นมี ๒ อยาง
โดยแยกเปนกรรมภพ และอุปตติภพ. ความเกิด ชื่อวา ชาติ ความ
คร่ําครา ชื่อวา ชรา. ชื่อวา มรณะ เพราะเปนเหตุตายแหงสัตว. ความ
เศราโศก ชือ่ วา โสกะ. ความรําพัน ชื่อวา ปริเทวะ. ชื่อวา ทุกข พราะ
ทนไดยาก, อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ทุกข เพราะมี ๒ ขณะ คือ ทุกขใน
ขณะเกิดและทุกขในขณะตั้งอยู. ภาวะแหงความเสียใจ ชื่อวา โทมนัส.
ความคับแคนอันเหลือทน ชื่อวา อุปายาส. บทวา สมฺภวนฺติ แปลวา
ยอมบังเกิด. ความจริง ไมใชประกอบดวยบทมีโสกะเปนตนอยางเดียวเทา
นั้น โดยที่แทพึงประกอบบทวา สมฺภวนฺติ กับทุก ๆ บท. ก็เมื่อเปนเชน
นี้ ยอมเปนอันแสดงการกําหนดปจจัยธรรมและปจจยุปปนนธรรม ดวย
คําวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สมฺภวนฺติ. ในบททั้งปวงก็นัยนี้.
ในธรรมเหลานั้น อวิชชา มีความไมรูเปนลักษณะ มีความหลง
ลืมเปนกิจ มีการปกปดเปนอาการปรากฏ มีอาสวะเปนเหตุใกล. สังขาร
มีความปรุงแตงเปนลักษณะ มีการประมวลมาเปนกิจ มีการจัดแจงเปน
อาการปรากฏ มีอวิชชาเปนเหตุใกล. วิญญาณ มีการรูแจงเปนลักษณะ มี
การเปนหัวหนาเปนกิจ มีปฏิสนธิเปนอาการปรากฏ มีสังขารเปนเหตุใกล
หรือมีวัตถุและอารมณเปนเหตุใกล. นาม มีการนอมไปเปนลักษณะ มีสัมปโยคะเปนกิจ มีไมแยกจากกันเปนอาการปรากฏ มีวิญญาณเปนเหตุใกล.
รูป มีการสลายไปเปนลักษณะ มีการไมรูอารมณเปนกิจ มีภาวะเปน
สัมปโยคะเปนอาการปรากฏ มีวิญญาณเปนเหตุใกล. สฬายตนะ มีการตอ
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เปนลักษณะ มีการเห็นเปนตนเปนกิจ มีภาวะเปนวัตถุและทวารเปนอาการ
ปรากฏ มีนามรูปเปนเหตุใกล. ผัสสะ มีการถูกตองเปนลักษณะ มีการ
กระทบเปนกิจ มีการประจวบเปนอาการปรากฏ มีสฬายตนะเปนเหตุใกล.
เวทนา มีการเสวยเปนลักษณะ มีการบริโภครสแหงอารมณเปนกิจ มีสุข
และทุกขเปนอาการปรากฏ มีผัสสะเปนเหตุใกล. ตัณหา มีความเปนตัวเหตุ
เปนลักษณะ มีความเพลิดเพลินเปนกิจ มีความไมอิ่มเปนอาการปรากฏ มี
เวทนาเปนเหตุใกล. อุปาทาน มีการยึดมั่นเปนลักษณะ มีการไมปลอย
วางเปนกิจ มีทิฏฐิคือความถือมั่นดวยอํานาจตัณหาเปนอาการปรากฏ มี
ตัณหาเปนเหตุใกล. ภพ มีกรรมและผลแหงกรรมเปนลักษณะ มีการเกิด
และการใหเกิดเปนกิจ มีกุศล อกุศล และอัพยากฤตเปนอาการปรากฏ มี
อุปาทานเปนเหตุใกล. ชาติ มีการเกิดกอนในภพนั้น ๆ เปนลักษณะ มี
การขยายออกไปเปนกิจ มีการเกิดในภพนี้จากอดีตภพเปนอาการปรากฏ มี
ความวิจิตรแหงทุกขเปนเหตุใกล. ชรา ความแกหงอมแหงขันธเปน
ลักษณะ มีการนําเขาหาความตายเปนกิจ มีการทําความเปนหนุมสาวให
พินาศเปนอาการปรากฏ. มรณะ มีจุติเปนลักษณะ มีการพลัดพรากเปนกิจ
มีการอยูปราศจากคติเปนอาการปรากฏ. โสกะ มีความหมนไหมในภายใน
เปนลักษณะ มีความตรมตรอมใจเปนกิจ มีความเศราโศกถึงเปนอาการ
ปรากฏ. ปริเทวะ มีความบนเพอเปนลักษณะ. มีระบุถึงคุณและโทษเปน
กิจ มีความสลดใจเปนอาการปรากฏ. ทุกข มีการบีบคั้นกายเปนลักษณะ
มีความทุรพลทางกายและรั้งเอาโทมนัสมาเปนกิจ มีอาพาธทางกายเปน
อาการปรากฏ. โทมนัส มีการบีบคั้นจิตเปนลักษณะ มีความคับแคนใจเปน
กิจ มีพยาธิทางใจเปนอาการปรากฏ. อุปายาส มีความตรมตรอมใจเปน
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ลักษณะ มีความทอดถอนถึงเปนกิจ มีปราศจากความแชมชื่นใจเปนอาการ
ปรากฏ. ปจจัยธรรมมีอวิชชาเปนตนเหลานั้น พึงทราบแมโดยลักษณะ
เปนตนดวยประการอยางนี้แล. ในที่นี้ มีความสังเขปเพียงเทานี้ สวน
ความพิสดาร ผูปรารถนาวินิจฉัยที่สมบูรณดวยประการทั้งปวง พึงคนดู
ในอรรถกถาวิภังค ชื่อสัมโมหวิโนทนี.
บทวา เอว เปนบทแสดงไขถึงนัยที่ไดแสดงมาแลว. ดวยบทวา
เอว นั้น ทานแสดงวาดวยเหตุมีอวิชชาเปนตนนั้นแหละ มิใชดวยเหตุ
มีการเนรมิตของทานผูเปนใหญเปนตน. บทวา เอตสฺส ไดแก ตามที่
กลาวแลว. บทวา เกวลสฺส ไดแก ไมปะปนหรือลวน ๆ. บทวา
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส ไดแกประชุมทุกข ไมใชของสัตวทั้งไมใชของชีวะและ
ของสุขเปนตน . บทวา สมุทโย โหติ ไดแก บังเกิด คือเกิดพรอม.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา รูแ จงเนื้อความที่กลาวไววา
กองทุกขมีสังขารเปนตน ยอมเกิดดวยอวิชชาเปนตน โดยอาการทั้งปวง.
บทวา ตาย เวลาย ไดแก ในเวลาที่รแู จงอรรถนั้น. บทวา อิม อุทาน
อุทาเนสิ ความวา เปลงอุทานนี้อันแสดงอานุภาพการรูเหตุและธรรมอัน
เกิดจากเหตุในเมื่อรูจักผลนั้น อันเปนสมุฏฐานแหงญาณอันสัมปยุตดวย
โสมนัสมีอาทิวา ยทา หเว ปาตุภวนฺติ อธิบายวา เปลงพระวาจาเปนที่
พอพระทัย.
อุทานนั้นมีอธิบายดังนี้ บทวา ยทา แปลวา ในกาลใด. ศัพทวา
หเว เปนนิบาต ลงในอรรถนี้วา พยตฺต แจมแจง. แตอาจารยบทพวก
กลาวอธิบายวา ศัพทวา หเว แปลวา ในการสงครามคือในการตอยุทธ.
ก็ทานอาจารยเหลานั้นมีความมุงหมายวา ในสมัยรบกับกิเลสมาร โดย
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พระบาลีวา พวกเธอจงใชอาวุธคือปญญารบมาร. บทวา ปาตุภวนฺติ
แปลวา เกิดขึ้น. บทวา ธมฺมา ไดแก โพธิปกขิยธรรม อันใหสําเร็จ
การแทงตลอดปจจยาการโดยอนุโลม. อีกอยางหนึ่ง บทวา ปาตุภวนฺติ
ไดแก ประกาศ คือ แจมชัด ปรากฏโดยการตรัสรู. บทวา ธมฺมา ไดแก
ธรรมคืออริยสัจ ๔. อาตาปะ เรียกวาความเพียร เพราะอรรถวา ทํากิเลส
ใหเรารอน. บทวา อาตาปโน ไดแก มีความเพียรคือสัมมัปปธาน.
บทวา ณายโต ไดแก เพงดวยอารัมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌาน.
บทวา พฺราหฺมณสฺส ไดแก พระขีณาสพผูลอยบาป. บทวา อถสฺส กงฺขา
วปยนฺติ สพฺพา ความวา ครั้นพราหมณนั้นมีธรรมปรากฏอยางนี้แลว
ความสงสัยในปจจยาการที่ตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา โน กลฺโล ปฺโห ปญหาไมสมควร เพื่อเฉลยคําถามวา โก นุโข
ภนฺเต ผุสติ ใครหนอถูกตอง พระเจาขา โดยนัยมีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา โน กลฺโล ปฺโห เพื่อเฉลยคําถามวา กตม นุโข
ภนฺเต ชรามรณ กสฺส จ ปนิท ชรามรณ ชราและมรณะเปนไฉน พระเจาขา ก็แลชราและมรณะนี้เปนของใคร และความสงสัย ๑๖ ขอ ที่มา
โดยนัยมีอาทิวา อโหสึ นุโข อห อตึตมทฺธาน ในอดีตกาล เราไดมีแลว
หรือหนอ เพราะยังไมแทงตลอดปจจยาการนั่นเอง ความสงสัยทั้งหมด
นั้น ยอมหายไป ปราศไป ดับไป. เพราะเหตุไร ? เพราะรูทั่วถึงธรรม
พรอมเหตุ อธิบายวา เพราะรูชัด รูทั่วถึงแทงตลอด ธรรมคือกองทุกข
ทั้งสิ้นมีสังขารเปนตนนี้ พรอมเหตุ ดวยเหตุมีอวิชชาเปนตน.
ก็เมื่อไร โพธิปกขิยธรรมหรือจตุสัจธรรม ปรากฏเกิดขึ้นหรือ
แจมแจงแกพราหมณนั้น. ในวิปสสนาญาณและมรรคญาณ. ใน ๒ อยาง
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นั้น พึงทราบวิปสสนาญาณกอน. ธรรมทั้งหลายมีสติเปนตนที่สัมปยุต
ดวยวิปสสนาญาณ และวิปสสนาญาณ เมื่อละสุภสัญญาเปนตนดวยอํานาจ
ตทังคปหานในอารมณของตน จึงเกิดขึ้นเปนสวน ๆ โดยอนุปสสนามี
กายานุปสสนาเปนตน. แตในขณะมรรค ธรรมเหลานั้น เมื่อหนวงเอา
พระนิพพานละธรรมที่เปนปฏิปกษดวยสมุจเฉทปหาน เกิดขึ้นคราวเดียว
เทานั้น สําเร็จการแทงตลอดไมงมงายในอริยสัจทั้ง ๔. ในขอนี้ พึง
ทราบวา โพธิปกขิยธรรมปรากฏ ดวยอรรถวา เกิดขึ้น ดวยประการฉะนี้
กอน. ก็พึงทราบวา อริยสัธรรมฝายโลกิยะปรากฏ ดวยการทําวิปสสนา
ใหเปนอารมณในขณะวิปสสนา พึงทราบวา อริยสัจธรรมฝายโลกุตระ
ปรากฏ ดวยภาวะที่นี้อมไปในโลกุตรธรรมนั้น พึงทราบวา นิโรธสัจ
ปรากฏ ดวยการตรัสรูอ ารมณในขณะมรรค และพึงทราบวา ทั้งหมด
ปรากฏ ดวยอรรถวาแจมแจงปรากฏชัดโดยการตรัสรูกิจ.
ดังนั้น พระผูม ีพระภาคเจา แมเมื่อธรรมทั้งหมดปรากฏแกพระญาณของพระองคโดยอาการทั้งปวง ทรงพิจารณาปจจยาการนั้น เพราะ
ปจจยาการเปนสภาพละเอียดลึกซึ้งและเห็นไดแสนยาก เหตุทรงทําความ
มั่นใจวิปสสนาโดยมุข คือปฏิจจสมุปบาท ทรงเกิดโสมนัสอยางรุนแรง จึง
ทรงเปลงทานในขอนี้ อันแสดงถึงอานุภาพแหงการตรัสรูปจจยาการนั้น
ของพระองคพรอม โดยเปนปจจัยตัดปฏิปกขธรรมไดเด็ดขาดแล.
พระบาลีวา อยมฺป อุทาโน วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุต นี้ ปรากฏ
ในคัมภีรเฉพาะบางแหง. บรรดาบทเหลานั้น ป ศัพท ในบทวา อยมฺป
เปนสัมปณฑนัตถะเหมือนในประโยควา อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต อยมฺป
ปาราชิโก โหติ แมนี้เปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา ภิกษุแมนี้
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เปนปาราชิก. เพราะเหตุนั้น ปศัพทนั้น ยอมประมวลคํากอน ๆ มา.
วุตฺต ศัพทวา วุฑฺโต นี้ ปรากฏในคํามีอาทิวา เกโสหารณะ วปนะ
วาปสมีกรณะ ชีวิตวุตติ ปมุตตภาวะ ปาวจนภาเวนปวัตติตะ อัชเฌสนะ
และกถนะ. จริงอยางนั้น วุตฺต ศัพทนั้น มาในเกโสหารณะ (การปลงผม)
ในประโยคมีอาทิวา กาปฏิกมาณพ เปนคนหนุมโกนผม. มาใน วปนะ
(การหวานพืช) ในประโยคมีอาทิวา
คาโว ตสฺส ปชายนฺติ
เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ
วุตฺตาน ผลมสฺนาติ
โย มิตฺตาน น ทุพฺภติ.
โคของคนผูไมประทุษรายมิตร ยอมตกลูก พืชที่
หวานไวในนายอมงอกงาม เขายอมบริโภคพืชผลที่
หวานแลว.
มาในวาปสมีกรณะ (การทําพืชที่หวานใหเสมอกัน) ดวยใชไมคราคเปนตน
ในประโยคมีอาทิวา โน จ โข ปฏิวุตฺต พืชที่หวานไมเทากันแล. มาในชีวติ วุตติ (การเลี้ยงชีพ) ในประโยคมีอาทิวา ปนฺนโลโม ปรทวุตฺโต มิคภูเตน
เจตสา วิหรติ ผูไมลําพองเลี้ยงชีพดวยสิ่งของที่คนอื่นให มีใจเหมือน
เนื้ออยู. มาในปมุตตภาวะ (ความหลุดจากขั้ว) ในประโยคมีอาทิวา
ปณฺฑุปลาโส พนฺธนา ปวุตฺโต อภพฺโพ หริตตาย ใบไมเหลืองหลุด
จากขั้วไมพึงเปนของเขียวสด. มาในปาวจนภาเวนปวัตติตะ (ความเปน
ไปโดยบอกกลาวกันมา) ในประโยคมีอาทิวา คีต ปวุตฺต สมิหิต เพลง
ขับที่บอกกลาวกันมา. มาในอัชเฌสนะ. (ความเชื้อเชิญ) ในประโยคมี
อาทิวา วุตฺโต คุโณ วุตฺโต ปรายโน ความเชื้อเชิญเปนคุณ ความเชื้อ
เชิญเปนความเสื่อม. มาในกถนะ (การกลาว) ในประโยคมีอาทิวา ก็พระ-
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ดํารัสนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเปนธรรมทายาทของเรา อยาเปนอามิสทายาท. แมในที่นี้ พึงเห็นวา วุตฺต ศัพท
ใชในการกลาวเทานั้น. อธิบายวา ตรัสอุทานแมนี้ ดวยพระดํารัสนั้น.
ศัพท อิติ เทากับ เอว. ความของบททั้งสองวา เม สุต ไดกลาวไวใน
อรรถกถานิทานโดยอาการทั้งปวงนั่นแหละ. จริงอยู ในกาลกอน ความ
ของทั้งสองบทวา เอวมฺเม สุต ไดกลาวไวดวยอํานาจคําเริ่มตน ในที่นี้
กลาวอีกวา อิติ เม สุต ดวยอํานาจคําลงทาย. ก็กลาวซ้ําถึงอรรถที่กลาว
แลวนั่นแล ชื่อวา นิคม คําลงทายแล. การยกเนื้อความแหง อิติ ศัพท
เหมือนในคําวา เอวมฺเม สุต นี้ เพราะ อิติ ศัพทมีอรรถเสมอดวย เอว
ศัพท และการประกอบความของ อิติ ศัพท ขาพเจาประกาศไวแลวใน
อิติวุตตกวรรณนานั้นแล เพราะเหตุนั้น พึงทราบโดยนัยตามที่กลาวแลว
ในอรรถกถานั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาปฐมโพธิสูตร แหงอุทานสังวรรณนา
อรรถกถาขุททกนิกาย ชือ่ วา ปรมัตถทีปนี
๒. ทุติยโพธิสูตร
วาดวยปฏิจจสมุปบาทเปนปฏิโลม
[๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูใหม ๆ ประทับอยูที่โคนไมโพธิ
ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ทีต่ ําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขดวยบัลลังกอันเดียว ตลอด ๗ วัน พอลวง
สัปดาหนั้นไป พระผูม ีพระภาคเจาเสด็จออกจากสมาธินั้นแลว ทรง
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มนสิการปฏิจจสมุปบาทอันเปนปฏิโลมดวยดี ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี
ดังนี้วา เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ คือ เพราะ
อวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ
นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ
ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานในเวลานั้นวา
ในกาลใดแล ธรรมทัง้ หลายมาปรากฏแกพราหมณ
ผูมีเพียรเพงอยู ในกาลนั้น ความสงสัยทั้งปวงของ
พราหมณนนั้ ยอมสิ้นไปเพราะไดรูแจงความสิ้นไป
แหงปจจัยทั้งหลาย.
จบทุติยโพธิสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยโพธิสูตร
ทุติยโพธิสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา ปฏิโลม ความวา ปจจยาการมีอวิชชาเปนตนที่กลาวไวโดย
นัยมีอาทิวา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ดังนี้ เมื่อดับดวยการดับ
โดยไมเกิดขึ้น ทานเรียกวา ปฏิโลม เพราะไมทํากิจที่ตนควรกระทํา.
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อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปฏิโลม เพราะยอนความเปนไป ก็เพราะไมไดกลาวถึง
ตั้งแตที่สุดหรือทามกลางจนถึงเบื้องตน ในที่นี้ ความที่ปจจยาการเปน
ปฏิโลม โดยความอื่นจากนี้จึงไมถูก. อนึ่ง บทวา ปฏิโลม เปนการ
แสดงภาวนปุงสกลิงค เหมือนในประโยควา วิสม จนฺทิมสุรยิ า ปริวตฺตนฺติ
พระจันทรและพระอาทิตยเวียนไปไมสม่ําเสมอ. บทวา อิมสฺมึ อสติ อิท
น โหติ ความวา เมื่อปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้ไมมี คือถูกมรรคละเสีย
แลว ผลมีสงั ขารเปนตนนี้ก็ไมมี คือเปนไปไมได. บทวา อิมสฺส นิโรธา
อิท นิรุชฺเฌติ ความวา เพราะปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้ดับ คือ เพราะ
มรรคใหถึงความเปนธรรมชาติไมเกิดขึ้นเปนธรรม ผลมีสังขารเปนตนนี้
จึงดับ คือไมเปนไป. แมในขอนี้พึงทราบวา ทานแสดงลักษณะที่กําหนด
ลงในภายในมีอาทิวา เมื่อปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้ไมมี คือมีไมได เพราะ
ปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้ ดับ คือไมเกิด เหมือนอยางที่ทานแสดงลักษณะ
ที่กําหนดลงในภายในมีอาทิวา เมื่อปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้มี คือไมมีก็
หามิได เพราะปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้ ยังเกิดขึ้น คือยังไมดับ เชนใน
คํานี้วา เมื่อปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้มี ผลมีสังขารเปนตนนี้ก็มี เพราะ
ปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้เกิด ผลมีสังขารเปนตนนี้ก็เกิด. ในที่นี้ คําที่เหลือ
ที่จะพึงกลาว พึงทราบตามนัยที่กลาวในอรรถกถาปฐมโพธิสูตร.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงประการที่พระองคทรงกระทํา
ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมไวในพระทัยดังพรรณนามาฉะนี้โดยสังเขปแลว
บัดนี้ เพื่อจะแสดงโดยพิสดาร จึงตรัสคํามีอาทิวา อวิชฺชานิโรธา
สงฺขารนิโรโธ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวิชชฺ านิโรธา ความวา เพราะอวิชชา
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ดับเด็ดขาดโดยอริยมรรค อธิบายวา เพราะอวิชชาถูกอรหัตมรรคถอนขึ้น
ไดเด็ดขาด ดวยการประหารอนุสัย. แมถาอวิชชาเมื่อถูกมรรคเบื้องต่ําละ
ได ยอมละไดเฉพาะดวยอํานาจถอนขึ้นไดโดยสวนเดียว ก็จริง ถึงกระนั้น
ก็ละไมไดอยางสิ้นเชิง. ก็อวิชชาที่นําสัตวไปสูอบายถูกปฐมมรรคละได
อนึ่ง อวิชชาอันเปนปจจัยใหเกิดในโลกนี้และในภูมิอันมิใชของพระอริยะ
ทั้งหมด อันมรรคที่ ๒ และมรรคที่ ๓ ยอมละไดตามลําดับ ไมใชละ
กิเลสนอกนี้ได. จริงอยู อวิชชานั้น อรหัตมรรคเทานั้นละไดเด็ดขาดแล.
บทวา สงฺขารนิโรโธ ความวา ยอมดับโดยสังขารไมเกิดขึ้น. เพื่อแสดง
วา ก็เพราะสังขารดับไปอยางนี้วิญญาณจึงดับ และเพราะวิญญาณเปนตน
ดับ นามรูปเปนตนก็ดับเหมือนกัน ทานจงกลาวคํามีอาทิวา เพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ แลวกลาววา กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมดับไป
ดวยประการฉะนี้. ในคําเหลานั้น คําที่ควรกลาวมีนัยดังกลาวแลวใน
หนหลังนั่นแหละ.
อีกอยางหนึ่ง ในที่นี้ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขาร
ดับ วิญญาณจึงดับ เพราะฉะนั้น จึงเปนอันกลาวกองทุกขทั้งมวลดับไป
โดยสิ้นเชิงแมดวยเหตุเพียงเทานี้ แมก็จริง ถึงกระนั้น เพือ่ แสดงเนื้อ
ความนี้ในอนุโลมวา ปจจยุปปนนธรรมใด ๆ ยังไมดับไป คือยังเปนไป
อยู เพราะปจจัยธรรมใด ๆ มี ทานจึงกลาววา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
ฯ เป ฯ สมุทโย โหติ ดังนี้ ฉันใด เพื่อแสดงวา ปจจยุปปนนธรรม
นั้น ๆ ยอมดับ คือไมเปนไป เพราะปจจัยธรรมนั้น ๆ ไมมี โดยเปน
ปฏิปกษตอปจจยุปปนนธรรมนั้น ทานจึงกลาวไวในที่นี้วา อวิชฺชานิโรธา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 76

สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิญ
ฺ าณนิโรโธ วิฺาณนิโรธา
นามรูปนิโรโธ ฯ เป ฯ ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ดังนี้ ฉันนั้น.
แตไมไดกลาวเพื่อแสดงความดับกองทุกขนับเนื่องในกาล ๓ เหมือนใน
อนุโลม. พึงทราบความแปลกกันแมนี้วา จริงอยู เมื่อไมมีอริยมรรคภาวนา แหงกองทุกขที่เปนอนาคต ทานประสงคเอาความดับกองทุกขที่
ควรจะเกิดดวยอริยมรรคภาวนา.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา รูอรรถนี้ที่ทานกลาววา กอง
ทุกขมีสังขารเปนตน ยอมดับดวยอํานาจอวิชชาดับเปนตน โดยอาการทั้งปวง. บทวา อิม อุทาน อุทาเนสิ ความวา ทรงเปลงอุทานนี้อันแสดง
อานุภาพแหงการหยั่งรูการสิ้นปจจัยมีอวิชชาเปนตนที่ประกาศไวอยางนี้วา
เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ในเมื่อรูแจงอรรถนั้น.
ในขอนั้น มีความสังเขปดังตอไปนี้ เพราะเหตุที่พระองคทรงรู
รูทั่วถึง แทงตลอดความสิ้นไป กลาวคือความดับไมเกิดขึ้นแหงปจจัยธรรมมีอวิชชาเปนตน ฉะนั้น โพธิปกขิยธรรมหรือจตุสัจธรรมมีประการ
ดังกลาวแลว ปรากฏเกิดขึ้น หรือแจมชัดแกพราหมณนั้นผูมีเพียรเพงอยู
โดยนัยดังกลาวแลว ทีนนั้ ความสงสัยมีประเภทดังกลาวแลวในกาลกอน
พึงเกิดขึ้น เพราะไมรูแจงความดับปจจัยโดยชอบ ทั้งหมดนั้น ยอม
หายไป คือดับไปแล. คําที่เหลือ มีนยั ดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ
จบทุติยโพธิสูตรที่ ๒
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๓. ตติยโพธิสูตร
วาดวยปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม
[๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูใหม ๆ ประทับอยูที่โคนไม
โพธิ์ ใกลฝง แมน้ําเนรัญชรา ที่ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขดวยบัลลังกอันเดียวตลอด ๗ วัน ครั้ง
นั้นแล พอลวงสัปดาหนั้นไป พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากสมาธินั้น
แลว ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมดวยดี ตลอด
ปจฉิมยามแหงราตรี ดังนี้วา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้
จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะ
อวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะ
วิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ
เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติ
เปนปจจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีไดดวยประการอยางนี้ เพราะ
อวิชชานั้นแลดับโดยสํารอกไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ
จึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ เวทนาจึงดับ
อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 78

โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกข
ทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลาย มาปรากฏแก
พราหมณผูมีเพียรเพงอยู ในกาลนั้น พราหมณนั้น
ยอมกําจัดมารและเสนามารเสียได ดุจพระอาทิตย
กําจัดมืดสองแสงสวางอยูในอากาศฉะนั้น.
จบตติยโพธิสูตรที่ ๓
อรรถกถาตติยโพธิสูตร
ตติยโพธิสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อนุโลมปฏิโลม ไดแก อนุโลมและปฏิโลม อธิบายวา
ดวยสามารถอนุโลมตามที่กลาวแลว และดวยสามารถปฏิโลม. มีคําถามวา
ก็ทานกลาวความเปนไปของมนสิการในปฏิจจสมุปบาท ไวในสูตรทั้งสอง
โดยอนุโลมและปฏิโลมแมในกอนมิใชหรือ เพราะเหตุไร ในที่นี้ทานจึง
กลาวความเปนไปของมนสิการดวยอํานาจสูตรนั้นอีก ? ตอบวา เพราะ
ประกาศมนสิการไวในปฏิจจสมุปบาท ถึงวาระที่ ๓ ดวยอํานาจสูตรทั้งสอง
นั้น. ถามวา ก็ทานประกาศมนสิการไวโดยสูตรทั้งสองอยางไร เพราะ
ใครๆ ไมอาจประกาศมนสิการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม ไม
กอนไมหลัง ? ตอบวา ขอนั้นไมพึงเห็นอยางนั้นวา ทรงมนสิการถึง
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อนุโลมและปฏิโลมทั้งสองนั้นรวมกัน โดยที่แท ทรงมนสิการเปนวาระ.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
กอน แลวทรงเปลงอุทานครั้งแรกอันสมควรแกมนสิการนั้น. แมครั้งที่
สอง ทรงมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาทนั้นโดยปฏิโลม แลวทรงเปลงอุทาน
อันสมควรแกมนสิการนั้นเหมือนกัน สวนครั้งที่สาม ทรงมนสิการถึง
อนุโลมปฏิโลม ดวยสามารถมนสิการเปนอนุโลมโดยกาล เปนปฏิโลมโดย
กาล. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา บทวา อนุโลมปฏิโลม ไดแก อนุโลม
และปฏิโลม ดวยอํานาจอนุโลมและปฏิโลมตามที่กลาวแลว. ดวยคํานี้
เปนอันประกาศความที่มนสิการคลองแคลวมีกําลังและมีความชํานาญ. แต
ในที่นี้ พึงทราบวิภาคแหงอนุโลมและปฏิโลมเหลานั้น ดวยสามารถสวน
เบื้องตนที่เปนไปอยางนี้วา เรามนสิการถึงอนุโลม มนสิการถึงปฏิโลม
มนสิการถึงอนุโลมปฏิโลม.
บรรดาคาถาเหลานั้น บทวา อวิชฺชายเตฺวว ตัดเปน อวิชฺชาย ตุ
เอว. บทวา อเสสวิราคนิโรธา ไดแก เพราะดับโดยไมเหลือดวยมรรค
กลาวคือ วิราคธรรม อธิบายวา เปนการละโดยไมเกิดขึ้นดวยอรหัตมรรคอยางสิ้นเชิง. บทวา สงฺขารนิโรโธ ไดแก ดับสังขารทั้งปวงโดย
ไมเกิดขึ้นอยางสิ้นเชิง. จริงอยู สังขารบางอยางดับดวยมรรค ๓ เบื้องต่ํา
บางอยางไมดับ เพราะอวิชชาดับยังมีสวนเหลือ. แตสังขารบางเหลาจะ
ไมดับไมมี เพราะอรหัตมรรคดับอวิชชาไมมีสวนเหลือแล.
บทวา เอตมตฺถ วิหิตฺวา ความวา รูแจงอรรถนี้โดยอาการทั้งปวง
ที่ทานกลาวไวดวยอํานาจอวิชชาเปนตนวา กองทุกขมีสังขารเปนตนเกิด
เพราะอวิชชาเปนตนเกิด กองทุกขมีสังขารเปนตนดับ เพราะอวิชชา
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เปนตนดับ. บทวา อิม อุทาน อุทาเนสิ ความวา ทรงเปลงอุทานนี้
มีประการดังกลาวแลวอันแสดงอานุภาพอริยมรรคนั้น อันเปนเหตุใหรูแจง
ถึงอรรถ กลาวคือการเกิดและการดับกองทุกข ดวยอํานาจกิจและการ
กระทําใหเปนอารมณ.
ในขอนั้น มีความสังเขปดังตอไปนี้ เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย
ปรากฏแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้นพราหมณนั้นยอมกําจัดมารและ
เสนามารเสียได ดวยโพธิปกขิยธรรมที่เกิดขึ้นเหลานั้น หรือดวยอริยมรรค
อันเปนเหตุปรากฏแหงจตุสัจธรรม. บทวา วิธูปย ติฏติ มารเสน
ความวา กําจัด ขจัด ทําลายมารและเสนามารมีประการดังกลาวแลวโดย
นัยมีอาทิวา กามเหลานั้นเปนกองทัพที่หนึ่งตั้งอยู. ถามวา อยางไร ? ตอบ
วา เหมือนพระอาทิตย ทําอากาศใหสวางไสว อธิบายวา พระอาทิตย
โคจรขึ้นไป ทําอากาศใหสวางไสวดวยรัศมีตน แลวกําจัดความมืดลอยอยู
ฉันใด พราหมณผูขีณาสพแมนั้นก็ฉันนั้น แทงตลอดสัจจะดวยธรรม
เหลานั้น หรือดวยมรรคนั้น ชื่อวายอมกําจัดมารและเสนามารเสียได.
ในยามทั้ง ๓ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอุทานทั้ง ๓ เหลานี้อันประกาศอานุภาพแหงการรูชัดปจจยาการในยามที่ ๑ การบรรลุความสิ้นปจจัย
ในยามที่ ๒ และการบรรลุอริยมรรคในยามที่ ๓ ดวยประการฉะนี้. ใน
ราตรีไหน ? ในราตรีที่ ๗ แหงการตรัสรูอภิสัมโพธิญาณ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงระลึกบุพเพนิวาสญาณ ในยามตนแหงราตรีวิสาขปุณณมี ทรงชําระทิพยจักษุญาณในมัชฌิมยาม ทรงหยั่งพระญาณลงใน
ปฏิจจสมุปบาทในปจฉิมยาม ทรงพิจารณาสังขารอันเปนไปในภูมิ ๓ โดย
นัยตาง ๆ ทรงพระดําริวา บัดนี้อรุณจักขึ้น ก็ไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิ -
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ญาณ. และในลําดับที่เกิดพระสัพพัญุตญาณ อรุณก็ขึ้นแล. ลําดับนั้น
ทรงยับยังอยูสัปดาหหนึ่ง ณ ดวงโพธิพฤกษ โดยบัลลังกนั้นเอง เมื่อถึง
ราตรีวันปาฏิบท (วัน ๑ ค่ํา) ทรงมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาท โดยนัยที่
กลาวแลวในยามทั้ง ๓ แลวทรงเปลงอุทานนี้ตามลําดับ.
แตเพราะมาในขันธกะทั้ง ๓ วาระวา ทรงมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอนุโลมปฏิโลม ทานจึงกลาวไวในอรรถกถาขันธกะวา พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการอยางนี้ในยามทั้ง ๓ แลวทรงเปลงอุทานเหลานี้
อยางนี้ คืออุทานที่ ๑ ดวยอํานาจพิจารณาปจจยาการ อุทานที่ ๒ ดวย
อํานาจพิจารณาพระนิพพาน อุทานที่ ๓ ดวยอํานาจพิจารณามรรค. แม
คํานั้นก็ไมผิด.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาธรรมในระหวางภายใน
สัปดาหทั้ง ๖ ที่เหลือ เวนสัปดาหที่ประทับ ณ รัตนฆรเจดีย โดยมากทรง
เสวยวิมุตติสุขอยู. แตในสัปดาหที่ประทับ ณ รัตนฆรเจดีย ทรงประทับ
อยูดวยการพิจารณาพระอภิธรรมเทานั้นแล.
จบอรรถกถาตติยโพธิสูตรที่ ๓
๔. อชปาลนิโครธสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเปนพราหมณ
[๔๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูใหม ๆ ประทับอยูที่ควงไมอชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ทีต่ ําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระ-
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ผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขดวยบัลลังกอันเดียวตลอด ๗ วัน
ครั้งนั้นแล พอลวงสัปดาหนั้นไป พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากสมาธิ
นั้น ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งผูมักตวาดผูอื่นวา หึ หึ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคล
ชื่อวาเปนพราหมณเพราะเหตุเพียงเทาไรหนอแล และธรรมทีท่ ําบุคคลให
เปนพราหมณเปนไฉน.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
พราหมณใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว ไมมัก
ตวาดผูอื่นวา หึ หึ ไมมีกิเลสดุจน้ําฝาด มีตนอัน
สํารวมแลว ถึงที่สุดแหงเวท อยูจบพรหมจรรยแลว
ไมมีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลกไหน ๆ พราหมณนั้นควร
กลาววาทะวาเปนพราหมณโดยชอบธรรม.
จบอชปาลนิโครธสูตรที่ ๔
*

อรรถกถาอชปาลนิโครธสูตร

๑

อชปาลนิโครธสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อชปาลนิโคฺรเธ ความวา ไดยินวา คนเลี้ยงแพะทั้งหลาย
ไดไปนั่งที่รมเงาตนนิโครธ (ตนไทร) นั้น เพราะฉะนั้น ตนนิโครธ
* พมาเปน หุหุยกสูตร.
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นั้น จึงชื่อวาอชปาลนิโครธนั่นแล. แตอาจารยบางพวกกลาววา เพราะ
เหตุที่พวกพราหมณเกา ๆ ไมสามารถจะทองพระเวททั้งหลายในที่นั้น
ได จึงทําที่อยูอาศัยอันประกอบดวยลอมรั้ว แลวทั้งหมดพากันอยู ฉะนั้น
ตนไมนั้น จึงเกิดชื่อวาอชปาลนิโครธ. ในขอนั้น มีวจนัตถะดังตอไปนี้
ชื่อวา อชปา เพราะรายมนตไมได อธิบายวา สาธยายมนตไมได ชื่อวา
อชปาละ เพราะเปนที่ถือ คือจับจองที่อาศัยของผูรายมนตไมได. อาจารย
อีกพวกหนึ่งกลาววา เพราะเหตุที่ตนไมนั้นปกปกรักษาพวกแพะที่เขาไป
อยูภายในเวลาเที่ยงดวยรมเงาของตน ฉะนั้น ตนไมจึงเกิดชื่อวาอชปาละ
รักษาแพะ. นั่นเปนชื่อของตนไมนั้น แมทุกชื่อ. ที่ใกลตนไมนั้น. จริงอยู
บทวา อชปาลนิโคฺรเธ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถวาใกล.
บทวา วิมุตฺตสิ ุข ปฏิสเวที ความวา เมื่อทรงพิจารณาธรรมแมที่
ตนอชปาลนิโครธนั้น ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข. ตนไมนั้นมีอยูในดาน
ปุรัตถิมทิศแตโพธิพฤกษ. ก็บทวา สตฺตาห นี้ ไมใชเปนสัปดาหะติดตอ
กับสัปดาหะที่ทรงนั่งขัดสมาธิ. ความจริง พระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้ง
อยู ณ ที่ใกลโพธิพฤกษนั่นเอง ตลอด ๓ สัปดาหะ นอกจากสัปดาหะที่
ทรงนั่งขัดสมาธิ. ในขอนั้นมีอนุบุพพิกถาดังตอไปนี้.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ แลว
ประทับนั่งขัดสมาธิตลอดสัปดาหหนึ่ง เทวดาบางพวกเกิดความสงสัยขึ้นวา
พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จออก ธรรมอันกระทําความเปนพระพุทธเจา
แมอยางอื่นยังมีอยูหรือหนอ. ครั้นในวันที่ ๘ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออก
จากสมาบัติ ทรงทราบความสงสัยของพวกเทวดา จึงเหาะขึ้นไปบนอากาศ
เพื่อกําจัดความสงสัยของเทวดาเหลานั้น แลวแสดงยมกปาฏิหาริย ประทับ
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ยืนทางดานทิศอุดร อันเฉียงไปทางทิศปราจีน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เยื้องกับบัลลังก ทรงลืมพระเนตรแลดูบัลลังกและโพธิพฤกษ อันเปน
สถานที่บรรลุผลแหงพระบารมีที่ทรงสะสมมาตลอด ๔ อสงไขย ยิ่งดวย
แสนกัป ทรงยับยั้งอยูสัปดาหหนึ่ง สถานที่นั้น จึงเกิดชื่อวา อนิมิสเจดีย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงจงกรมในที่รัตนจงกรมอันยาวทางดาน
ปุรัตถิมทิศและปจฉิมทิศ ระหวางบัลลังกกับที่ประทับยืน ทรงยับยั้งอยู
สัปดาหหนึ่ง. สถานที่นั้น จึงชื่อวา รัตนจงกรมเจดีย. ทางดานปจฉิมทิศจากสถานที่นั้น เทวดาเนรมิตเรือนแกว ทรงประทับนั่งสมาธิใน
เรือนแกวนั้น ทรงพิจารณาอภิธรรมปฎกอันเปนสมันตปฏฐานอนันตนัย
โดยพิเศษ ทรงยับยั้งอยู ๑ สัปดาห สถานที่นั้น จึงชื่อวา รัตนฆรเจดีย.
ทรงยับยั้งอยู ๔ สัปดาห ณ ที่ใกลโพธิพฤกษ ดวยอาการอยางนี้ ใน
สัปดาหที่ ๕ เสด็จจากโพธิพฤกษเขาไปยังตนอชปาลนิโครธ ทรงประทับ
นั่งสมาธิ ณ ควงตนอชปาลนิโครธนั้น.
บทวา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏาสิ ความวา ออกจากสมาธิ คือ
ผลสมาบัตินั้น ตามเวลาที่กําหนดไว ก็แล ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ออกจากสมาบัติแลวประทับนั่ง ณ ที่นั้นอยางนี้ พราหมณคนหนึ่งมาหา
พระองคทูลถามปญหา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา อถโข
อฺตโร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺตโร ไดแก พราหมณคนหนึ่ง
ไมมีชื่อเสียง ไมปรากฏนามและโคตร. บทวา หุหุงฺกชาติโก ความวา
ไดยินวา พราหมณนั้นเปนทิฏฐมังคลิกะ มีมานะจัด เห็นสิง่ ทุกอยางมี
กําเนิดต่ํา จึงเกลียด เที่ยวทําเสียง หึ หึ ดวยอํานาจมานะและความโกรธ.
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เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียก (พราหมณนั้น) วา หุหุงกชาติกะ บาลีวา
หุหุกฺกชาติโก ดังนี้ก็มี. บทวา พฺราหฺมโณ ไดแก เปนพราหมณโดย
กําเนิด.
บทวา เยน ภควา ความวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ
ทิศใด. ก็คําวา เยน นี้ เปนตติยาวิภัตติ ใชในอรรถสัตตมีวิภัตติ. อีก
อยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา อันเทวดาและมนุษยพึงเขาไปเฝาโดยทิศ
ใด พราหมณก็เขาไปเฝาโดยทิศนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา เยน เปน
ตติยาวิภัตติใชในอรรถแหงเหตุ อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา อันเทวดา
และมนุษยพึงเขาไปเฝาเพราะเหตุใด พราหมณก็เขาไปเฝาเพราะเหตุนั้น.
ก็เพราะเหตุไร จึงตองเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ? เพราะเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายผูมีจิตกระสับกระสาย เพราะถูกพยาธิคือกิเลสตาง ๆ บีบคั้น
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ดวยเหตุมีการฟงธรรมและถามปญหา
เปนตน เพื่อเยียวยาพยาธิคือกิเลส เหมือนหมอผูมีอานุภาพมาก อันมหาชน
ผูมีกายกระสับกระสาย เพราะถูกโรคและทุกขมีประการตาง ๆ เบียดเบียน
จึงเขาไปหาเพื่อเยียวยาโรค ดวยเหตุนั้น พราหมณแมนี้ ประสงคจะตัด
ความสงสัยของตนจึงเขาไปเฝา.
บทวา อุปสงฺกมิตฺวา เปนบทแสดงการสิ้นสุดของการไปเฝา. อีก
อยางหนึ่ง ความวา เขาไปยังสถานที่ที่ใกลชิดพระผูมีพระภาคเจา จากที่
ที่เขาเขาไปเฝา. บทวา สมฺโมทิ ไดแก เบิกบานอยูเสมอ หรือโดยชอบ.
ก็พระผูมีพระภาคเจาไดทรงบันเทิงอันพราหมณใหเปนไป ถึงพราหมณ
เลาก็เปนผูบันเทิง อันพระผูมีพระภาคเจาใหเปนไป ดวยการทําปฏิสันถาร
มีอาทิวา ทานผูเจริญ ยังพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไดหรือ.
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บทวา สมฺโมทนีย ไดแก ควรแกความบันเทิง คือเหมาะแกการ
ใหเกิดความบันเทิง. บทวา กถ ไดแก การเจรจาปราศรัย. บทวา
สาราณีย ไดแก ควรระลึก คืออันคนดีพึงใหเปนไป หรือพึงคิดในเวลา
อื่น. บทวา วีติสาเรตฺวา แปลวา ใหสาํ เร็จ. บทวา เอกมนฺต เปนบท
แสดงภาวะนปุงสกลิงค. อธิบายวา ในที่แหงหนึ่ง คือในสวนหนึ่ง เวน
โทษของการนั่ง ๖ อยาง มีการนั่งตรงหนาเกินไปเปนตน. บทวา เอตทโวจ ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํานี้ คือคําที่จะพึงตรัสในบัดนี้
มีอาทิวา กิตฺตาวตา นุ โข ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิตฺตาวตา แปลวา โดยประมาณเทาไร.
บทวา นุ เปนนิบาต ใชในอรรถวา สงสัย. บทวา โข เปนนิบาต ใช
ในอรรถวา ทําบทใหเต็ม. บทวา โภ เปนอาลปนะ รองเรียกชาติของ
พราหมณ. สมจริงดังคําที่กลาวไววา พราหมณนั้นชื่อวา โภวาที พราหมณ
นั้นแลเปนผูยังมีกิเลสเครื่องกังวล.
พราหมณรองเรียกพระผูมีพระภาคเจา โดยพระโคตรวา โคตมะ.
ถามวา ก็อยางไร พราหมณนี้ มาถึงเดี๋ยวนี้จึงไดทราบพระโคตรของพระผูมีพระภาคเจา ? ตอบวา พราหมณนี้ไมใชมาถึงเดี๋ยวนี้, พระองคเสด็จ
เที่ยวไปกับพระปญจวัคคีย ผูอุปฏฐากในคราวบําเพ็ญเพียร ๖ พรรษาก็ดี
ภายหลังทรงละทิ้งวัตรนั้น เสด็จเที่ยวบิณฑบาตพระองคเดียว ไมมีเพื่อน
สอง ในตําบลอุรุเวลาเสนานิคมก็ดี พราหมณนั้นเคยเห็นและเคยเจรจา.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงหวนระลึกถึงพระโคตรของพระผูมีพระภาคเจา อันพระปญจวัคคียรับนับถือในกาลกอน จึงไดรองเรียก
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พระผูมีพระภาคเจาดวยพระโคตรวา โภ โคตม. อีกอยางหนึ่ง จําเดิม
แตเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณที่ฝงแมน้ําอโนมานที พระองคเปนผูปรากฏเหมือนพระจันทรและพระอาทิตย รูกันทั่วไป
วา พระสมณโคดม ไมจําตองคนหาเหตุในการรูพระโคตรของพระผูมีพระภาคเจานั้น.
บทวา พฺราหฺมณกรณา ความวา ชื่อวาพราหมณกรณา เพราะ
กระทําความเปนพราหมณ อธิบายวา กระทําภาวะวาเปนพราหมณ. ก็ใน
คํานั้นดวยคําวา กิตฺตาวตา นี้ พราหมณทูลถามถึงปริมาณแหงธรรมอัน
เปนเหตุใหเปนพราหมณ. ก็ดวยคําวา กตเม นี้ ทูลถามถึงความสรุป
ธรรมเหลานั้น.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงรูแจงความนี้อัน
เปนจุดยอดแหงปญหาที่พราหมณนั้นทูลถาม จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา
นั้น. แตพระองคมิไดทรงแสดงธรรมแกพราหมณนั้น. เพราะเหตุไร ?
เพราะพราหมณยังไมเปนที่รองรับพระธรรมเทศนา. จริงอยางนั้น
พราหมณนั้นไดฟงคาถานี้แลว ก็หาไดตรัสรูสัจจะไม. และการประกาศ
พุทธคุณแกอุปกาชีวก เหมือนการประกาศแกพราหมณนี้. จริงอยู พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสวนเบื้องตน กอนการประกาศพระธรรมจักร เฉพาะเปนสวนแหงวาสนาแกคนเหลาอื่นผูไดสดับ เหมือนให
สรณะแกตปุสสะและภัลลิกะ. (พาณิช ๒ พี่นอง) ไมใชเปนสวนแหงพระเสขะและมิใชเปนสวนแหงการตรัสรู. ความจริง ขอธรรมนั้นเปนธรรมดา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย พฺราหฺมโณ ความวา บุคคลใด
ชื่อวาเปนพราหมณเพราะลอยบาปธรรมได เปนผูป ระกอบดวยบาปธรรม
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มีการตวาดวา หึ หึ ดุจน้ําฝาดเปนตน. เพราะเปนทิฏฐิมังคลิกะ ยัง
ปฏิญญาตนวาเปนพราหมณ โดยเพียงชาติอยางเดียว ก็หาไม บุคคลนั้น
ชื่อวาเปนพราหมณ เพราะลอยบาปธรรมได ชือ่ วาปราศจากกิเลสที่ขู
ผูอื่นวา หึ หึ เพราะละกิเลสที่ขูผูอื่นวา หึ หึ ได ชื่อวาไมมีกิเลสดุจน้ํา
ฝาด เพราะไมมีกิเลสดุจน้ําฝาด มีราคะเปนตน ชื่อวามีความเพียรเปน
สภาวะ เพราะมีจิตประกอบดวยภาวนานุโยค หรือชื่อวาสํารวมตนแลว
เพราะมีจิตสํารวมแลวดวยศีลสังวร ชื่อวาผูถึงที่สุดแหงเวท เพราะถึงที่สุด
คือพระนิพพานซึ่งเปนสุดสิ้นสังขาร หรือที่สุดแหงเวท ดวยเวททั้งหลาย
กลาวคือมรรคญาณ ๔. ชื่อวาอยูจบพรหมจรรยแลว เพราะอยูจบมรรคพรหมจรรย. บุคคลผูกลาววาทะเปนพราหมณโดยธรรม คือกลาววาทะวา
เปนพราหมณโดยธรรม คือโดยชอบธรรมนั้น (เขา) ไมมีกิเลสเครื่องฟู
ขึ้นเหลานี้ ไดแกกิเลสเครื่องฟูขึ้น คือราคะ โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิ
ในที่ไหนๆ คือแมในอารมณเดียว ในโลกสันนิวาสทั้งสิ้น อธิบายวา
ละไดโดยสิ้นเชิง.
จบอรรถกถาอชปาลนิโครธสูตรที่ ๔
๕. เถรสูตร
วาดวยพระเถระผูใหญเขาเฝา
[๔๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระ-
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สารีบุตร ทานพระมหาโมคัลลานะ ทานพระมหากัสสปะ ทานพระมหากัจจานะ ทานพระมหาโกฏฐิตะ ทานพระมหากัปปนะ ทานพระมหาจุนทะ ทานพระอนุรุทธะ ทานพระเรวตะและทานพระนันทะ เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นทานเหลานั้นกําลังมาแตไกล ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พราหมณเหลานั้นกําลังมา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พราหมณเหลานั้นกําลังมา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยูอยางนี้แลว
ภิกษุผูมีชาติเปนพราหมณรูปหนึ่ง ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา ขาแต
พระองคผูเจริญ บุคคลชื่อวาเปนพราหมณเพราะเหตุเพียงเทาไรหนอแล
และธรรมทีท่ ําบุคคลใหเปนพราหมณเปนไฉน.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ชนเหลาใดลอยบาปทั้งหลายไดแลว มีสติอยูทุก
เมื่อ มีสังโยชนสิ้นแลว ตรัสรูแลว ชนเหลานั้นแล
ชื่อวาเปนพราหมณในโลก.
จบเถรสูตรที่ ๕
อรรถกถาเถระสูตร
เถรสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สาวตฺถิย คือใกลนครชื่ออยางนี้. จริงอยู นครนั้นทานเรียกวา
สาวัตถี เพราะสรางในที่อยูอาศัยของฤาษีชื่อสวัตถะ เหมือนเมือง กากนฺทิ
เรียกวา มากนฺที นักคิดอักษรรูอยางนี้เปนอันดับแรก. สวนพระอรรถ-
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กถาทั้งหลายกลาววา ชื่อวาสาวัตถี เพราะเปนที่มีเครื่องอุปโภคและบริโภค
ทุกชนิดสําหรับมนุษย เมื่อถูกถามวา ในที่นี้มีสงิ่ อะไรในการประกอบ
เปนพวก จึงเรียกวาสาวัตถี ตอบวาเพราะอาศัยคําวา สพฺพมตฺถิ
สิ่งทั้งหมดมีอยูดังนี้.
เครื่องอุปกรณทั้งหมดมีพรอมมูล โดยประการ
ทั้งปวง ในเมืองสาวัตถี เพราะอาศัยความพรอมมูล
ทั้งปวง จึงเรียกวา สาวัตถี ดังนี้.
ใกลเมืองสาวัตถีนั้น. ก็บทวา สาวตฺถิย นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ ใชใน
อรรถวาใกล.
บทวา เชตวเน ความวา ชื่อวา เชต เพราะชนะขาศึกของตน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เชต เพราะประสูติในเมื่อพระราชาชนะเหลาชนผูเปน
ขาศึก. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เชต เพราะตั้งชื่อทานอยางนั้น เพราะตองการ
ใหเปนมงคล. ชื่อวา วนะ เพราะคบหา อธิบายวา ทําความภักดีในตน
ใหเกิดแกสัตวทั้งหลาย ดวยคุณสมบัติของตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วนะ
เพราะรองขอ อธิบายวา เหมือนรองขอเหลาสัตววา พวกทานจงใชสอย
เรา ดวยการขานเสียงรองของวิหคมีดุเหวาเปนตน ดวยความเมาในความ
เพลิดเพลินดวยดอกไมและของหอมนานาชนิด และดวยมือคือใบออนของ
กิ่งไมที่ถูกลมออนพัดโชย. สวนของเจาเชต ชื่อวาเชตวัน. จริงอยู สวน
นั้นพระราชกุมารพระนามวาเชต ทรงปลูกสรางใหเจริญและรักษาไว เจา
เชตนั่นแหละเปนเจาของสวนนั้น เพราะฉะนั้น สวนนั้นจึงเรียกวาเชตวัน.
ในสวนชื่อวาเชตวันนั้น.
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บทวา อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ความวา มหาเศรษฐีนั้น นาม
วา สุทัตตะ โดยที่บิดามารดาตั้งชื่อให ก็ทานเศรษฐีนั้นใหกอนขาวแก
คนอนาถาเปนนิตยกาล เพราะมีความสําเร็จในสิ่งที่ประสงคทุกประการ
เพราะปราศจากมลทินคือความตระหนี่ และเพราะพรั่งพรอมดวยคุณ มี
กรุณาเปนตน เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา อนาถปณฑิกะ ชื่อวา อาราม
เพราะเปนที่ยินดีของสัตว คือนักบวชโดยพิเศษ อธิบายวา ผูมาจากที่นั้นๆ
ยอมยินดี เพลิดเพลินไมเบื่อหนายอยู ดวยความงามของดอกไมและผลไม
เปนตน และดวยความสมบูรณแหงองคของเสนาสนะ ๕ ประการ มีไม
ไกลนัก ไมใกลนักเปนตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอาราม เพราะนําคน
แมไปในที่นั้น ๆ มายินดีเฉพาะในภายในตน ดวยสมบัติมีประการดังกลาว
แลว. จริงอยู อารามนั้นทานอนาถปณฑิกคฤหบดีใชเงิน ๑๘ โกฏิซื้อจาก
พระหัตถของราชกุมารพระนามวาเชต โดยการเอาเงินโกฏิปลู าด ใชเงิน
๑๘ โกฏิ สรางเสนาสนะ ใชเงิน ๑๘ โกฏิ ฉลองวิหารใหสําเร็จ แลว
มอบถวายสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข โดยบริจาคเงิน ๕๔ โกฏิ ดวย
ประการอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา อารามของทานอนาถปณฑิกคฤหบดี. ในอารามของทานอนาถปณฑิกคฤหบดีนั้น.
ก็ในบรรดาคําเหลานั้น คําวา เชตวเน เปนคําระบุถึงเจาของเดิม.
คําวา อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม เปนคําระบุถึงเจาของคนหลัง. แมคํา
ทั้งสองก็มีความมุงหมายใหถือเปนเยี่ยงอยางตอไป ของผูตองการบุญ โดย
การแสดงการบริจาคเปนพิเศษของทานทั้งสอง. เมื่อวาโดยการสรางซุม
ประตูและปราสาทที่พระเชตวันนั้น เจาเชตทรงบริจาคเงิน ๑๘ โกฏิ ซึ่ง
ไดจากการขายที่ และตนไมมีคาหลายโกฏิ และทานอนาถปณฑิกคฤหบดี
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บริจาค ๕๔ โกฏิ. ดังนั้น พระอานนทผูเปนธรรมภัณฑาคาริก เมื่อจะ
แสดงวา ผูตองการบุญยอมทําบุญอยางนี้ ดวยการระบุถึงการบริจาคของ
ทานทั้งสองนั้น จึงชักชวนผูตองการบุญแมเหลาอื่น ดวยการดําเนินตาม
เยี่ยงอยางของทานทั้งสองนั้นแล.
ในขอนั้น พึงมีคําถามสอดเขามาวา กอนอื่น ถาพระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูในเมืองสาวัตถี ไมควรกลาววา ในพระเชตวัน ถาประทับอยู
ในพระเชตวัน ก็ไมควรกลาววา ในเมืองสาวัตถี เพราะใคร ๆ ไมสามารถ
จะอยูในที่ ๒ แหง เวลาเดียวกัน ? ตอบวา ก็ขอนั้นไมควรเห็นอยางนั้น
เราไดกลาวไวแลวมิใชหรือวา บทวา สาวตฺถิย นี้ เปนสัตตมีวิภัตติใชใน
อรรถวาใกล. เพราะฉะนั้น เมื่อพระองคประทับอยูในพระเชตวัน ใกลเมือง
สาวัตถี ทานจึงกลาววา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน ประทับอยูใ นพระเชตวันใกลกรุงสาวัตถี. จริงอยู คําวา สาวัตถี มีอันแสดงโคจรคามของ
พระผูมีพระภาคเจานั้นเปนอรรถ. คําที่เหลือมีอันแสดงสถานที่อยูอัน
เหมาะสมแกบรรพชิตเปนอรรถแล.
คําวา อายสฺมา ในคํามีอาทิวา อายสฺมา จ สาริปุตฺโต เปนคํา
แสดงถึงความรัก. จ ศัพท เปนสมุจจยัตถะ. ชื่อวา สารีบุตร เพราะเปน
บุตรของพราหมณี ชื่อรูปสารี. คําวา มหาโมคฺคลฺลาโน เปนคําแสดงถึง
การบูชา.ความจริง ชื่อมหาโมคคัลลานะ เพราะพระโมคคัลลานะเปนผูใหญ
โดยคุณวิเศษ. บทวา เรวโต ไดแก ทานพระขทิรเรวตะ ไมใชพระกังขาเรวตะ. จริงอยู วันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวยภิกษุหมูใหญ
เหมือนพระจันทรลอยเดนทามกลางทองฟา ประทับนั่งแสดงธรรมคือ
หมวดสัจจะ ๔ ทามกลางบริษัท ๔ เหมือนปราสาททองที่แวดวงดวยมาน
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แดงเหมือนภูเขาทองแวดลอมดวยชลธารน้ําเงิน เหมือนพระยาหงสธตรฐ
แวดลอมดวยหงสเกาหมื่น เหมือนพระเจาจักรพรรดิแวดลอมดวยจตุรงคินีเสนาอันรุงโรจนดวยรัตนะ ๗. สมัยนั้น พระอัครสาวกและพระ
มหาสาวกเหลานี้ไดเขาไปเฝาเพื่อถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ความวา ทรงแสดงพระสาวกเหลานั้นผู
กําลังมา ตรัสกะภิกษุผูนั่งแวดลอมพระองค. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเห็นทานเหลานั้นผูสมบูรณดวยคุณมีศีล สมาธิและปญญาเปนตน ผู
ประกอบดวยความสงบอยางยิ่ง ประกอบดวยสมบัติคือมารยาทอยางยิ่ง
กําลังเขามาเฝา ทรงมีพระทัยเลื่อมใส เพื่อจะระบุคุณวิเศษของพระสาวก
เหลานั้น จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย พราหมณเหลานั้น
กําลังมา ภิกษุทั้งหลาย พราหมณเหลานั้นกําลังมา. คํานั้น พระองค
ตรัสดวยความเลื่อมใส จะตรัสวาดวยความสรรเสริญ ดังนี้กถ็ กู . บทวา
เอว วุตเต ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พราหมณ หมายเอา
ทานเหลานั้น ดวยประการฉะนี้. บทวา อฺตโร ไดแก ภิกษุรูปหนึ่ง
ผูไมปรากฏโดยชื่อและโคตร นั่งอยูในบริษัทนั้น. บทวา พฺราหฺมณชาติโก
แปลวา ผูเกิดในตระกูลพราหมณ. จริงอยู ภิกษุนั้นบวชจากตระกูล
พราหมณมหาศาลผูมีโภคะมาก. ไดยนิ วา ภิกษุนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา
ชาวโลกเหลานี้กลาวกันวา บุคคลเปนพราหมณโดยอุภโตสุชาติ และ
สําเร็จการศึกษามาจากลัทธิพราหมณ ไมใชเปนพราหมณโดยประการอื่น
แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานเหลานั้นวาพราหมณ เอาเถอะ เราจะ
ทูลถามถึงลักษณะความเปนพราหมณกะพระผูมีพระภาคเจา. จริงอยู ใน
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คราวนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถึงพระเถระเหลานั้นวาพราหมณ
หมายเอาความนั้นแหละ จริงอยู รูปวิเคราะหแหงชาติพราหมณวา ชื่อวา
พราหมณ เพราะสาธยายมนต. สวนพระอริยะชื่อวาพราหมณ เพราะเปน
ผูลอยบาป. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา เรียกวาพราหมณ เพราะเปน
ผูลอยบาป เรียกวาสมณะ เพราะเปนผูประพฤติสงบ แตทานจะกลาววา
ลอยปาปธรรม.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ไดแก ทราบเนื้อความแหงพราหมณศัพทนี้ อันถึงความเปนยอดโดยปรมัตถ. บทวา อิม อุทาน ความวา
ทรงเปลงอุทานนี้อันแสดงความเปนพราหมณโดยปรมัตถ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาหิตฺวา ไดแก ทําไวภายนอก คือ
นําออกจากสันดานของตน อธิบายวา ละดวยสมุจเฉทปหาน. บทวา
ปาปเก ธมฺเม แปลวา ธรรมอันลามก. อธิบายวา วาโดยทุจริต ไดแก
ทุจริต ๓. วาโดยจิตตุปบาท ไดแกอกุศลจิตตุปบาท ๑๒, วาโดยกรรมบถ
ไดแกอกุศลกรรมบถ ๑๐. วาโดยประเภทแหงประวัติ ไดแกอกุศลธรรม
ทั้งหมดแยกเปนหลายประเภท. บทวา เย จรนฺติ สทา สตา ความวา
ชนเหลาใด มีสติ คือเปนผูมีสติ ดวยธรรมเครื่องอยูคือสติ ๖ ในอารมณ
๖ มีรูปเปนตนตลอดกาลทั้งปวง เพราะเปนผูถึงความไพบูลยดวยสติ ยอม
เที่ยวไปดวยอิริยาบถทั้ง ๔. ก็ในที่นี้ แมสัมปชัญญะพึงทราบวา ทานก็ถือ
เอาดวยสติศัพทนั่นแหละ. บทวา ขีณสโยชนา ไดแก ชื่อวาสิ้นสังโยชน
ทั้งปวง เพราะตัดสังโยชน ๑๐ ไดเด็ดขาด ดวยมรรคทั้ง ๔. บทวา พุทฺธา
คือ ชื่อวาพุทธะ เพราะตรัสรูสัจจะ ๔. ก็แหละพุทธะเหลานั้น มี ๓ ประเภท
คือ สาวกพุทธะ ปจเจกพุทธะ และสัมมาสัมพุทธะ. ก็บรรดาพุทธะ ๓ นั้น
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ในที่นี้ประสงคเอาสาวกพุทธะ. บทวา เต เว โลกสมึ พฺราหฺมณา ความวา
พุทธะเหลานั้นเกิดโดยอริยชาติในธรรมกลาวคือพราหมณ เพราะอรรถวา
เปนผูประเสริฐ หรือเปนบุตรคือโอรสของพระผูมีพระภาคเจา ผูเปน
พราหมณ เพราะฉะนั้น เมื่อวาโดยปรมัตถ ก็ชื่อวาพราหมณในสัตวโลก
นี้. อธิบายวา ไมใชเปนพราหมณโดยเหตุเพียงชาติและโคตร หรือไมใช
เปนพราหมณดวยเหตุเพียงทรงชฎาเปนตน . ในสูตรทั้งสองนี้ ธรรมอัน
ทําความเปนพราหมณ พระองคตรัสใหถึงพระอรหัต ดวยประการฉะนี้
แตพึงทราบความตางกันแหงเทศนา โดยการตรัสตาง ๆ กัน ดวยเทศนาวิลาส เพราะเหลาสัตวมีอัธยาศัยตางกัน.
จบอรรถกถาเถรสูตรที่ ๕
๖. มหากัสสปสูตร
วาดวยพระมหากัสสปะไมรับบิณฑบาตเทวดารับของคนขัดสน
[๔๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปะอยู
ที่ถ้ําปปผลิคูหา อาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก สมัยตอมา ทานพระมหากัสสปะหายจากอาพาธนั้นแลวไดคิดวา ไฉนเราพึงเขาไปสูพระนครราชคฤหเพื่อบิณฑบาต ก็สมัยนั้น เทวดาประมาณ ๕๐๐ ถึงความขวนขวาย
เพื่อจะใหทานพระมหากัสสปะไดบิณฑบาต ทานพระมหากัสสปะหาม
เทวดาประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลว เวลาเชา นุง แลว ถือเอาบาตรและ
จีวรเขาไปสูพระนครราชคฤหเพื่อบิณฑบาตตามทางที่อยูแหงมนุษยขัดสน
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ที่อยูแหงมนุษยกําพรา ที่อยูแหงชางหูก พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นทานพระมหากัสสปะกําลังเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห
ตามทางที่อยูแหงมนุษยขัดสน ที่อยูแหงมนุษยกําพรา ที่อยูแหงชางหูก.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
เรากลาวบุคคลมิใชผูเลี้ยงคนอื่น ผูรูยิ่ง ผูฝกตน
แลว ดํารงอยูแลวในสารธรรม ผูมีอาสวะสิ้นแลว
ผูมีโทษอันคายแลววา เปนพราหมณ.
จบมหากัสสปสูตรที่ ๖
อรรถกถามหากัสสปสูตร
มหากัสสปสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ราชคเห ไดแก ใกลนครอันมีชื่ออยางนี้. จริงอยู นคร
นั้นเรียกวาราชคฤห เพราะเจามหามันธาตุ และพระเจามหาโควินท
เปนตนปกครอง บางอาจารยพรรณนาในขอนี้โดยประการอื่นมีอาทิวา
ชื่อวาราชคฤห เพราะเปนเรือนของพระราชาผูเปนขาศึก ที่ใครๆ ครอบงํา
ไดยาก. ทานอาจารยเหลานั้น จะมีประโยชนอะไร. คําวา ราชคฤหนั้น
เปนชื่อของนครนั้น. ก็นครราชคฤหนี้นั้น เปนเมืองอยูในสมัยพุทธกาล
และสมัยพระเจาจักรพรรดิ ในกาลอืน่ เปนเมืองราง พวกยักษยึดครอง
กลายเปนที่อยูของพวกยักษเหลานั้น. คําวา เวฬุวน ในคําวา เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป เปนชื่อของวิหารนั้น. ไดยินวา พระเวฬุวัน นั้นลอม
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ดวยกําแพงสูง ๑๘ ศอก ประดับดวยคันธกุฎีใหญสมควรเปนที่ประทับอยู
ของพระผูมีพระภาคเจา และดวยสิ่งอื่นมีปราสาท กุฎี ที่เรน มณฑป ที่
จงกรม และซุมประตูเปนตน ภายนอกแวดลอมดวยไมไผ มีสีเขียว นา
รื่นรมย เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา เวฬุวัน. และเรียกวากลันทกนิวาปะ
เพราะเปนที่ใหเหยื่อแกพวกกระแต. ไดยินวา สมัยกอน พระราชาองค
หนึ่งเสด็จประพาสพระราชอุทยานนั้น ทรงเมาน้ําจัณฑ. จึงบรรทมกลางวัน ฝายบริวารของพระราชานั้น คิดวา พระราชาบรรทมหลับแลว ถูก
ประเลาประโลมดวยดอกไมและผลไม จึงหลีกไปคนละทิศละทาง. ครัง้
นั้น งูเหาเลื้อยออกจากโพรงไมตนหนึ่ง ดวยกลิน่ เลื้อยมาตรงพระราชา.
รุกขเทวดาเห็นดังนั้นจึงคิดวา เราจะชวยชีวิตพระราชา จึงแปลงเพศเปน
กระแต ไปรองขึ้นที่ใกลพระกรรณ. พระราชาทรงตื่นบรรทม งูเหาก็
เลื้อยกลับไป. พระราชาทรงเห็นดังนั้นจึงทรงพระดําริวา กระแตนี้ใหชีวิต
เรา จึงทรงเริ่มตั้งเหยื่อแกพวกกระแตในที่นั้น และทรงใหปาวประกาศ
ประทานอภัย เพราะฉะนั้น ตั้งแตนั้นมา ที่นั้นจึงนับวา กลันทกนิวาปะ
ก็คําวา กลันทกะ เปนชื่อของพวกกระแต. ในพระเวฬุวัน กลันทกนิวาปะ นั้น .
บทวา มหากสฺสโป ความวา ชื่อวามหากัสสปะ เพราะเปนพระกัสสปะผูใหญ เหตุประกอบดวยคุณอันใหญมีศีลขันธเปนตน. อีกอยาง
หนึ่ง พระมหาเถระองคนี้เรียกวา มหากัสสปะ เพราะเทียบกับพระกุมารกัสสปเถระ. บทวา ปปฺผลิคุหาย ความวา ไดยินวา ที่ใกลประตูถ้ํานั้น
ไดมีตนดีปลีตนหนึ่ง เพราะฉะนั้น ถ้ํานั้นจึงปรากฏวา ปปผลิคูหา. ที่ถ้ํา
ปปผลิคูหานั้น. บทวา อาพาธิโก ความวา ชื่อวาอาพาธิกะ เพราะมี
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อาพาธ อธิบายวา มีการปวยไข. บทวา ทุกฺขิโต ความวา ชื่อวามีทุกข
เพราะเกิดทุกขที่อิงอาศัยกาย อธิบายวา ประสบทุกข. บทวา พาฬฺหคิลาโน ไดแก ผูมีความเปนไขหนัก. แตพระมหากัสสปะมีสติสัมปชัญญะ
อดกลั้นความไขนั้นได. ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเหตุนั้นของ
ทาน จึงไดเสด็จไปในที่นั้น ตรัสโพชฌงคปริตร. ดวยโพชฌงคปริตร
นั้นนั่นเอง พระเถระจึงหายขาดจากอาพาธนั้น. สมจริงดังที่ตรัสไวใน
โพชฌงคสังยุตวา
ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปะอาพาธ เปนทุกข มี
ไขหนัก อยูที่ถ้ําปปผลิคูหา. ครั้นในเวลาเย็น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปหาพระมหากัสสปะถึงที่อยู
ครั้นแลวไดประทับบนอาสนะที่ตบแตงไว ครั้นประทับนั่งแลว
ฯลฯ ไดตรัสพระดํารัสนี้วา กัสสปะ เธอพอทนไดหรือ พอ.
ยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาสรางลงไมกําเริบหรือ
ที่สุดของความสรางทุกขเวทนาปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏหรือ.
พระมหากสัสปะทูลวา ขาพระองคทนไมได ยังอัตภาพใหเปน
ไปไมได พระเจาขา ขาพระองคมีทุกขเวทนาอยางแรงกลา ยัง
กําเริบ ไมสรางลง พระเจาขา ความสิ้นสุดแหงความกําเริบยัง
ปรากฏ ความสรางลงไมปรากฏ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวากัสสปะ โพชฌงค ๗ เหลานี้ เรากลาวชอบแลว อบรม
แลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อ
นิพพาน โพชฌงค ๗ อะไรบาง ? ดูกอนกัสสปะ คือ สติสัมโพชฌงค อันเรากลาวชอบแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอม
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เปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯลฯ ดูกอน
กัสสปะ อุเบกขาสัมโพชฌงคแล เรากลาวชอบแลว อบรมแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อ
นิพพาน. ดูกอนกัสสปะ โพชฌงค ๗ เหลานี้แล เรากลาว
ชอบแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน, พระมหากัสสปะทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา โพชฌงคดีแท ขาแตพระสุคต โพชฌงคดีแท.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ไว ทานพระมหากัสสปะดีใจ
เพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา. และทานพระมหากัสสปะก็ไดหายจากอาพาธนั้นแลว และอาพาธนั้นก็เปนอันชื่อวา
พระมหากัสสปะละไดแลวอยางนั้น.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป
อปเรน สมเยน ตมฺหา อาพาธา วุฏ าสิ ครั้นสมัยตอมา ทานพระมหากัสสปะก็หายจากอาพาธนั้น.
บทวา เอตทโหสิ ความวา ทานพระมหากัสสปะฉันบิณฑบาตที่
สัทธิวิหาริกนําเขาไปถวายในวันเปนไขในกาลกอน ก็ไดอยูในวิหารนั้น
แหละ ครั้นทานหายจากอาพาธนั้นแลว ไดมีความปริวิตกนี้วา ไฉนหนอ
เราพึงเที่ยวไปบิณฑบาตยังเมืองราชคฤห. บทวา ปฺจมตฺตานิ เทวตา
สตานิ ไดแก นางอัปสรผูมีเทาดังสีเทานกพิราบประมาณ ๕๐๐ ผูบําเรอทาวสักกเทวราช. บทวา อุสฺสุกฺก อาปนฺนานิ โหนฺติ ความวา นางอัปสร
เหลานั้นคิดจะถวายบิณฑบาตแกพระเถระ จึงตระเตรียมบิณฑบาต ๕๐๐
ที่ ใสภาชนะทองเอาไปยืนอยูระหวางทาง พลางกลาววา ทานเจาขา ขอ
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ทานจงรับบิณฑบาตนี้ จงสงเคราะหพวกดิฉัน ตางก็ขวนขวายในการ
ถวายบิณฑบาต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อายสฺมโต มหากัสสปสฺส
ปณฺฑปาตปฏิลาภาย เพือ่ ใหทานพระมหากัสสปะไดรับบิณฑบาต.
ไดยินวา ทาวสักกเทวราชทราบความเปนไปแหงจิตของพระเถระ
จึงสงนางอัปสรเหลานั้นไปดวยพระดํารัสวา พวกเธอจงไปถวายบิณฑบาต
แกพระผูเปนเจามหากัสสปเถระ กระทําใหเปนที่พึ่งของตน. ความจริง
ทาวสักกเทวราชนั้นไดมีพระดําริอยางนี้วา บรรดานางอัปสรทั้งหมดนี้
ที่ไปถึง บางคราว พระเถระพึงรับบิณฑบาตจากมือของนางอัปสรแมสัก
คน ขอนัน้ จักเปนประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกนางตลอดกาลนาน
พระเถระหามนางอัปสรผูกําลังพูดวา ทานเจาขา ขอทานจงรับบิณฑบาต
ของดิฉัน ขอทานจงรับบิณฑบาตของดิฉัน แลวกลาววา พวกเธอไดทํา
บุญไวแลว มีโภคะมาก จงหลีกไป เราจะสงเคราะหแกคนเข็ญใจ แลว
จึงหามอีกครั้งกะนางอัปสรผูพูดอยูวา ทานเจาขา ขอทานจงอยาทําพวก
ดิฉันใหพินาศเลย จงสงเคราะหพวกดิฉันเถิด จึงคิดนิ้วมือกลาวซ้ํากะ
พวกอัปสรผูไมปรารถนาจะหลีกไป ซึ่งยังออนวอนอยูวา พวกเธอไมรู
ประมาณตน จงหลีกไปเถิด. นางอัปสรเหลานั้นไดยินเสียงคิดนิ้วมือของ
พระเถระ เมื่อไมอาจดํารงอยูได จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิม. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปฺจมตฺตานิ เทวตาสตานิ ปฏิกขฺ ปิ ตฺวา หาม
เทวดาประมาณ ๕๐๐.
บทวา ปุพฺพณฺหสมย ไดแก สมัยหนึ่ง คือเวลาหนึ่ง ตอนเชา.
บทวา นิวาเสตฺวา ความวา นุงหมอยางมั่นคง โดยการเปลีย่ นเครื่อง
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นุงหมในพระวิหาร. บทวา ปตฺตจีวรมาทาย ความวา หมจีวรแลว
ถือบาตร. บทวา ปณฺฑาย ปาวิสิ ไดแก เขาไปบิณฑบาต.
บทวา ทลิทฺทวิสิขา ไดแก ถิ่นเปนที่อยูของคนเข็ญใจ. บทวา
กปณวิสิขา ไดแก ที่อยูข องคนยากจน เพราะถึงความเสื่อมสิ้นโภคะ.
บทวา เปสการวิสิขา ไดแก ที่อยูของชางหูก.
บทวา อทฺทสา โข ภควา ความวา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็น
อยางไร ? พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงวา กัสสปบุตรของเรา หายจาก
อาพาธแลว กําลังทําอะไรหนอ ทั้งที่ประทับนั่งในพระเวฬุวันนั่นแล
ไดทรงเห็นดวยทิพยจักษุ.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบเนื้อความที่ทานพระมหากัสสปะหามบิณฑบาตทิพย มีสูปะและพยัญชนะมากมาย ที่นางอัปสร
๕๐๐ นําเขาไปถวาย แลวกลาวถึงขอปฏิบัติในการสงเคราะหคนกําพรา.
บทวา อิม อุทาน ไดแก ทรงเปลงอุทานนี้อันแสดงอานุภาพแหงความ
คงที่ของพระขีณาสพ โดยแสดงความเปนผูมักนอยเปนประธาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺโปสึ ความวา ชื่อวาอัฺญโปสี
เพื่อเลี้ยงคนอื่น ผูไมเลี้ยงคนอื่น ชื่อวาอนัญญโปสี อธิบายวา ชื่อวา
ไมมีเพื่อนสอง คือเปนผูเดียว เพราะไมมีคนอื่นที่ตนจะตองเลี้ยง. ดวย
คํานั้น ทานแสดงถึงพระเถระเปนผูเลี้ยงงาย. จริงอยู พระเถระเลี้ยง
เฉพาะตนดวยจีวรเครื่องบริหารกาย และดวยบิณฑบาตเครื่องบริหารทอง
ชื่อวาเปนผูมักนอยอยางยิ่งอยู. ไมเลีย้ งใคร ๆ อื่น ในบรรดาญาติมิตร
เปนตน เพราะเปนผูไมติดในอารมณไหน ๆ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อนัญญ-
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โปสี เพราะไมมีภาระที่ตนอันคนอื่นคนใดคนหนึ่งจะพึงเลี้ยง. ความจริง
ผูที่มีปจจัย ๔ เนื่องในทายกผูใหปจจัยคนเดียวเทานั้น ไมชื่อวาอนัญญโปสี
เพราะมีความประพฤติเนื่องกับคน ๆ เดียว. ฝายพระเถระอาศัยกําลังแขง
เที่ยวบิณฑบาต โดยนัยดังกลาวในคาถามีอาทิวา ยถาป ภมโร ปุปฺผ
เปนผูใหมในตระกูลทั้งหลายเปนนิตย ยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหารที่
เจือปน. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชมเชยผูนั้นดวยปฏิปทา
อันเปรียบดวยพระจันทร. บทวา อฺาต แปลวา มีชื่อเสียงปรากฏ
คือมีเกียรติยศแผไปดวยคุณตามความเปนจริง. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวามีชื่อ
เสียงปรากฏ เพราะเปนผูมักนอย สันโดษดวยภาวะที่ไมตองเลี้ยงผูอื่นนั้น
นั่นแล. อีกอยางหนึ่ง บทวา อฺาต ชื่อวาอันคนอื่นไมรูจัก โดย
ใหผูอื่นรูจักตน เหตุไมปรารถนาลาภสักการะ และชื่อเสียง เพราะละตัณหา
ไดแลวโดยประการทั้งปวง. ความจริง คนที่ยังไมปราศจากตัณหา มีความ
ปรารถนาลามก ยอมใหคนอื่นรูจักตน โดยประสงคความยกยองดวยการ
หลอกลวง. บทวา ทนฺต ความวา ฝกตนแลว เพราะอรรถวา ฝกตนอยาง
สูงสุดในอินทรียทั้งหลาย ดวยอํานาจฉฬังคุเบกขา อุเบกขามีองค ๖.
บทวา สาเร ปติฏิต ไดแก ตั้งลงในวิมุตติสาระ หรือตั้งอยูในศีลสาระ
เปนตน มีศลี ขันธอันเปนของพระอเสขะเปนตน. บทวา ขีณาสว วนฺตโทส ความวา ชื่อวาขีณาสวะ เพราะละอาสวะ ๔ มีกามาสวะเปนตน
ไดโดยสิ้นเชิง จากนั้นแล ชื่อวาวันตโทสะ เพราะคายโทษ มีราคะเปนตน
ไดโดยประการทั้งปวง. บทวา ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ความวา เรากลาว
บุคคลนั้น คือบุคคลผูเปนพราหมณโดยปรมัตถ ซึ่งมีคุณตามที่กลาวแลว
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วาเปนพราหมณ. แมในที่นี้ พึงทราบความตางกันแหงเทศนา โดยนัย
ดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
จบอรรถกถามหากัสสปสูตรที่ ๖
๗. ปาวาสูตร
วาดวยยักษหลอดพระพุทธเจา
[๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่อชกลาปกเจดีย อันเปน
ที่อยูแหงอชกลาปกยักษ ใกลเมืองปาวา ก็สมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่ง ณ ที่แจง ในความมืดตื้อในราตรี และฝนก็กําลังโปรยละออง
อยู ครั้งนั้นแล อชกลาปกยักษใครจะทําความกลัว ความหวาดเสียว ขน
ลุกชูชันใหเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา จึงเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดทําเสียงอักกุลปกกุละวา อักกุโล ปกกุโล ขึ้น ๓
ครั้ง ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา แลวกลาววา ดูกอนสมณะ นั่น
ปศาจปรากฏแกทาน.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ในกาลใด บุคคลเปนผูถึงฝงในธรรมทัง้ หลาย
ของตน เปนพราหมณ ในกาลนั้น ยอมไมกลัว
ปศาจและเสียงวา ปกกุละ อยางนี้.
จบปาวาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาปาวาสูตร
ปาวาสูตรที่ ๗ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปาวาย ไดแก ใกลเมืองของเจามัลละ อันมีชื่ออยางนั้น.
บทวา อชกลาปเก เจติเย ไดแก ในทีท่ ี่พวกมนุษยยําเกรง อันไดนาม
วาอชกลาปกะ เพราะยักษชื่อวาอชกลาปกะยึดครอง. ไดยินวา ยักษนั้น
รับพลีกรรมดวยโกฏฐาสแหงแพะ โดยการมัดแพะใหเปนกลุม ๆ หาใช
รับโดยประการอื่นไม เพราะฉะนั้น จึงปรากฏชื่อวาอชกลาปกยักษ.
แตอาจารยบางพวกกลาววา ชื่อวาอชกลาปกยักษ เพราะยังพวกคนให
รองเหมือนแพะ ไดยินวา ในเวลาที่พวกคนนอมนําพลีกรรมไปใหแก
อชกลาปกยักษ รองเสียงเหมือนแพะแลวนําพลีกรรมเขาไป ยักษนั้นก็
ยินดี เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวาอชกลาปกยักษ. ก็ยักษนั้นสมบูรณดวย
อานุภาพ กักขฬะ หยาบคาย และสิงอยูที่นั้น เพราะฉะนั้น พวกมนุษย
จึงทําที่นั้นใหเปนที่เคารพยําเกรง นอมนําพลีกรรมเขาไปตลอดกาล.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อชกลาปเก เจติเย. บทวา อชกลาปกสฺส
ยกฺขสฺส ภวเน ไดแก อันเปนวิมานของยักษนั้น
ไดยินวา ในคราวนั้น พระศาสดาประสงคจะทรมานยักษนั้น ใน
เวลาเย็น พระองคเดียวไมมีเพื่อนสอง ทรงถือบาตรและจีวรแลวเสด็จ
ไปยังประตูที่อยูของอชกลาปกยักษ จึงขอรองนายประตูของยักษนั้น เพื่อ
เสด็จเขาไปยังที่อยู. นายประตูนั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ อชกลาปกยักษผูหยาบชา ไมทําความเคารพวาเปนสมณะหรือพราหมณเพราะฉะนั้น
พระองคเองจงทราบเอาเถิด แตขาพระองคไมบอกแกยักษนั้นไมสมควร
แลวจึงรีบไปยังที่อยูของอชกลาปกยักษผูไปสมาคมยักษในขณะนั้นนั่นเอง.
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ศาสดาเสด็จเขาไปภายในที่อยู แลวประทับนั่งบนบัญญัตตาอาสนในมณฑป
อันเปนที่นั่งของอชกลาปกยักษ. พวกสนมของยักษเขาไปเฝาพระศาสดา
ถวายบังคม แลวไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง. พระศาสดาไดแสดงธรรมีกถา
อันควรแกเวลาแกสนมเหลานั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ประทับ
อยูที่อชกลาปกเจดียอันเปนที่อยูของอชกลาปกยักษ ใกลเมืองปาวา.
สมัยนัน้ สาตาคิริและเหมวตายักษ ไปสมาคมยักษทางเบื้องบนที่
อยูของอชกลาปกยักษ เมื่อตนยังไปไมถึง จึงรําพึงวา จักมีเหตุอะไรหนอ
ไดเห็นพระศาสดาประทับนั่งในที่อยูของอชกลาปกยักษ จึงไปในที่นั้น
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา จึงทูลอําลาวา ขาพระองคจักไปยังสมาคม
ของยักษ พระเจาขา กระทําประทักษิณแลวไป เห็นอชกลาปกยักษใน
ที่ประชุมยักษ จึงแสดงความยินดีวา ทานอชกลาปกะ ขอที่พระผูมีพระภาคเจาผูเปนอัครบุคคลในโลกพรอมทั้งเทวโลก ประทับนั่งในที่อยูของ
ทาน จัดวาเปนลาภของทาน ทานจงเขาไปเฝานั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา
และฟงธรรม. อชกลาปกยักษนั้น ไดฟงถอยคําของสาตาคิริยักษและ
เหมวตายักษแลวคิดวา พวกเหลานี้ไดบอกวาพระสมณะโลนนั่งในที่อยู
ของเรา จึงถูกความโกรธครอบงํา คิดวา วันนี้ เราจะทําสงครามกับสมณะ
นั้น เมื่อยักษเลิกประชุม จึงลุกขึ้นจากที่นั้น ยกเทาขวาเหยียบยอดภูเขา
ประมาณ ๖๐ โยชน ยอดภูเขานั้นไดแยกออกเปน ๒ ภาค. ก็คาํ ที่ควรจะ
กลาวในที่นั้น พึงทราบโดยนัยที่มาในอรรถกถาอาฬวกสูตรนั่นแล.
จริงอยู สมาคมของอชกลาปกยักษ เปนเหมือนสมาคมของอาฬวกยักษนั่นแหละ แตเวนการถามปญหา การแกปญหา และการเสด็จออกจาก
ที่อยูและการเขาไป ๓ ครั้ง. ก็พออชกลาปกยักษมาถึงเทานั้นก็คิดวา เรา
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จะไลพระสมณะนั้นดวยฝนเหลานี้ จึงทําฝน ๘ ชนิด มีมณฑลลมเปนตน
ใหตั้งขึ้น เมื่อไมอาจทําแมเพียงใหพระผูมีพระภาคเจาเคลื่อนไหวดวยฝน
เหลานั้นได จึงเนรมิตหมูภูตมีรูปนาสะพรึงกลัวอยางยิ่ง ถือเครื่องประหาร
นานาชนิด เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับภูตเหลานั้นเที่ยวไป
รอบ ๆ แมกระทําอาการแปลก ๆ มีประการตาง ๆ ตลอดคืนยังรุง ก็ไม
สามารถจะกระทําพระผูมีพระภาคเจาใหเคลื่อนจากที่ที่ประทับนั่ง แมเพียง
ปลายเสนผมสักเสน ก็พลุง โพลงดวยอํานาจความโกรธอยางเดียววา สมณะ
นี้ไมบอกกลาวเราเลย เขาไปนั่งยังที่อยูของเรา. ครั้นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบจิตประวัติของยักษนั้น จึงทรงพระดําริวา บุคคลตอยตีที่จมูก
สุนัขดุ เมื่อเปนอยางนี้ สุนัขนั้นพึงเปนสัตวดุเกินประมาณยิ่งขึ้น แมฉันใด
ยักษนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเรานั่งในที่นี้ก็กริ้วโกรธ ไฉนหนอ เรา
พึงออกไปขางนอกเสีย แลวพระองคเองก็เสด็จออกจากที่อยู ประทับนั่ง
ณ โอกาสกลางหาว ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็โดยสมัยนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ โอกาสกลางหาว ในควานมืดตื้อแหง
ราตรี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รตฺตนฺธการติมิสาย แปลวา ในความ
มืดตื้อในราตรี อธิบายวา ในความมืดมากเวนการเกิดจักขุวิญญาณ. ได
ยินวา คราวนั้น ความมืดประกอบดวยองค ๔ เกิดขึ้น. บทวา เทโว ไดแก
เมฆฝนยังหยาดน้ําเปนเม็ด ๆ ใหตกลง. ลําดับนัน้ ยักษคิดวา เราจะให
สมณะนี้หวาดเสียวดวยเสียงนี้ แลวหนีไป จึงไปยังที่ใกลพระผูพระภาคเจา แลวกระทําเสียงอันนากลัว โดยนัยมีอาทิวา อักกุละ ๆ. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา อถโข อชกลาปโก ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภย ไดแกความสะดุงแหงจิต. บทวา
ฉมฺภิตตฺต ไดแก ภาวะที่สรีระหวาดเสียว มีอาการขาแข็ง. บทวา โลมหส
ไดแก ภาวะที่ขนชูชัน ดวยบททั้ง ๓ ทานแสดงเฉพาะเกิดความกลัว.
บทวา อุปสงฺกมิ ถามวา ก็เพราะเหตุไร ยักษนี้มีความประสงคอยางนี้
เขาไปหา ไดกระทําอาการแปลกที่ตนกระทําไวในกาลกอนมิใชหรือ ?
ตอบวา ไดกระทําจริง แตยักษนั้นสําคัญวา เราไมอาจทําอะไร ๆ แก
พระสมณะผูประทับอยูในภายในที่อยู ในที่ปลอดภัย ในพื้นที่อันมั่นคง
บัดนี้เราอาจใหสมณะผูอยูภายนอกหวาดเสียวอยางนี้แลวหนีไป จึงเขาไป
หาพระผูมีพระภาคเจานั้น. ความจริง ยักษนี้สําคัญที่อยูของตนวามั่นคง
และสําคัญวา พระสมณะนี้ไมกลัวเพราะอยูในที่อยูของตนนั้น.
บทวา ติกฺขตฺตุ อกฺกุโล ปกฺกโลติ อกฺกลุ ปกฺกุลิก อกาสิ ความวา
ยักษไดทําเสียงเห็นปานนี้วา อักกุโล ปกกุโล ๓ ครั้ง เพื่อประสงคให
พระองคหวาดเสียว. ความจริง นี้เปนเสียงกระทําตาม. ดวยวาคราวนั้น
ยักษนั้น เปนเหมือนผูวิเศษยกเขาสิเนรุ และเหมือนพลิกแผนดินใหญ
ทําเสียงกระหึ่ม เหมือนเสียงอสนีบาตตั้งรอยฟาดลงมาดวยอุตสาหะใหญ
เหมือนเสียงกระหึ่มของชางประจําทิศ ซึ่งรวมกันเปนฝูงอยูในที่เดียวกัน
แลวเปลงออก เหมือนบันลือสีหนาทของไกรสรราสีห เหมือนเสียงหึง หึง
ของพวกยักษ เหมือนเสียงดังของภูตผี เหมือนเสียงปรบมือของพวกอสูร
เหมือนเสียงกึกกองแหงวชิระที่จอมเทวราชฟาดลงมา เหมือนเสียงกึกกอง
ของกลุมพายุใหญอันตั้งอยูตลอดกัป ประหนึ่งจะกดขี่และครอบงําเสียง
อื่นๆ เพราะเปนเสียงลึกล้ํา กวางขวาง และทําความนากลัวใหแกตน
และเหมือนเสียงกึกกองอันเปนภัยเฉพาะหนาอันใหญหลวง ดุจผาดวงหทัย
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ของเหลาปุถุชน. เพราะเสียงที่เปลงออกดวยคิดวา เราจะใหพระสมณะนี้
หวาดเสียวดวยเสียงนี้แลวหนีไป ภูเขาก็แตกเปนสะเก็ดหินรวงลงมา ใบไม
ผลไม และดอกไมในพุมเครือเถาทั้งหมดที่เกาะอยูตามตนไมเจาปา ก็อับ
เฉาลง ขุนเขาหิมวันตกวาง ๓,๐๐๐ โยชนก็ไหว หวั่นไหว ลัน่ เลื่อนไป
โดยมากแมพวกเทวดาตั้งตนแตภุมมเทวดา ไดมคี วามกลัว หวาดเสียว
และขนชูชันดวยกันทั้งนั้น จะปวยกลาวไปไยถึงพวกมนุษยและสัตวอื่น ๆ
ที่ไมมีเทา มี ๒ เทา และมี ๔ เทา ความหวาดเสียวมากไดเปนเหมือน
คราวแผนดินใหญทรุด ความไกลาหลมากมายไดเกิดขึ้น ณ พื้นชมพูทวีป
ทั้งสิ้น. สวนพระผูพระภาคเจา มิไดทรงสําคัญเสียงนั้นวาเปนอะไร ทรง
ประทับนั่งนิ่ง ทรงอธิษฐานวา ดวยเหตุนี้ อันตรายอยาไดมีแกใคร ๆ
เลย.
ก็เพราะเหตุที่เสียงนั้น มาปรากฏทางโสตทวารของสัตวทั้งหลายโดย
อาการอยางนี้วา อักกุละ พักกุละ ฉะนั้น ทานอาจารยจึงยกสูสังคหะวา
ยักษไดเปลงเสียงวา อักกุละ พักกุละ โดยอธิบายวา ชื่อวา อักกุละ
พักกุละ เพราะกระทําตามเสียงนั้น และวา การเปลงเสียงวา อักกุละ
พักกุละ มีอยูในการที่ยักษเปลงเสียงอยางกึกกองนั้น. แตอาจารยบางพวก
กลาววา ยักษเปลงเสียงตามภาษานี้ อักกุละ พักกุละ โดยชื่ออีกอยางหนึ่ง
ของสองบทวา อากุละ พยากุละ เหมือนคําวา เอกะ เอกกะ. เพราะเหตุที่
อาอักษร ซึ่งเกิดคราวเดียวมีอาทิเปนอรรถวา อากุละ เพราะเกิดไดดวย
การเกิดครั้งแรกนั้นแหละ และทํา อา อักษรนั้นใหมีเสียงสั้นโดยลง ก
อาคมแล. แตที่เกิด ๒ วาระเปน พักกุละ. ก็กลุ ะศัพทในที่นี้เปน
ปริยายของชาติ เหมือนในประโยควา โกลังโกละ เปนตน และการ
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ประกอบศัพทเปนการเลียนความประสงคที่ทานกลาว เหตุนนั้ บทที่ ๑
ทานกลาวถึงชลาพุชะกําเนิดมีสีหะและพยัคฆะ เปนตน. บทที่ ๒ กลาวถึง
อัณฑชะกําเนิดมีงูและงูเหา เปนตน . เพราะฉะนั้น อาจารยเหลาอื่นกลาววา
ยักษแสดงเนื้อความนี้ดวยสองบทวา อหนฺเต ชีวิตหารโก เรานําชีวิต
ของทานไป เหมือนสีหะเปนตน และงูเปนตน . แตอาจารยอีกพวกหนึ่ง
กลาวบาลีวา อักขุละ ภักขุละ แลวกลาวเนื้อความของสองบทนั้นวา ที่
ชื่อวา อักขุละ เพราะไป คือเปนไปเพื่อทําลายใหสิ้นไป ใหพินาศไป
ที่ชื่อวา ภักขุละ เพราะไปเพื่อจะกิน คือเคี้ยวกิน ก็อรรถนั้นคืออะไร ?
คือใคร ๆ มียักษ รากษส ปศาจ สีหะ และพยัคฆะเปนตน ตนใดตน
หนึ่ง เปนผูน ําความพินาศมาใหแกพวกมนุษย. แมในที่นี้ ก็พึงทราบ
อธิบายความโดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั้นแหละ.
บทวา เอโส เต สมณ ปสาโจ ความวา ยักษเนรมิตรูปนากลัว
ใหญโต ยืนตรงพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา กลาวหมายถึงตนวา สมณะ
ผูเจริญ ปศาจผูมักกินเนื้อปรากฏแกทานแลว.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา รูประการแปลกนี้ทยี่ ักษนั้น
ใหเปนไปทางกายและวาจา และรูค วามที่ตนหมดอุปกิเลสในโลกธรรม
เปนเหตุแหงอาการที่ยักษนั้นขมขูไมไดโดยอาการทั้งปวง. บทวา ตาย
เวลาย ไดแก เวลาที่ทําอาการแปลกนั้น. บทวา อิม อุทาน อุทาเนสิ
ความวา ไมคํานึงถึงอาการแปลกนั้น ทรงเปลงอุทานนี้อันแสดงธรรมานุภาพ มีการไมคํานึงอาการแปลกนั้นเปนเหตุ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา สเก สุธมฺเมสุ ไดแก ธรรมคือ
อุปาทานขันธ ๕ กลาวคืออัตภาพของตนในกาลใด. บทวา ปารคู ความ
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วา ผูถึงฝงดวยความบริบูรณแหงปริญญาภิสมัย, ตอแตนั้นนั่นแหละ ผูถึง
ฝงดวยความบริบูรณแหงปหานาภิสมัย สัจฉิกิริยาภิสมัย และภาวนาภิสมัย
ในสมุทัยเปนเหตุแหงอุปาทานขันธเหลานั้น ในนิโรธอันมีลกั ษณะไมเปน
ไปตามสมุทัยนั้น และในนิโรธคามินีปฏิปทา. บทวา โหติ พฺราหฺมโณ
ความวา ชือ่ วาเปนพราหมณ เพราะเปนผูลอยบาปโดยประการทั้งปวง
ดวยประการฉะนี้. ความจริง การตรัสรูสัจจะ ๔ ยอมมีแมดวยการหยั่งรู
อัตภาพของตนโดยประการทั้งปวง. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวมีอาทิวา
เราบัญญัติโลกและความเกิดของโลก ในรางกายนี้แหละมีประมาณวาหนึ่ง
พรอมสัญญาและใจ. อีกอยางหนึ่ง บทวา สเกสุ ธมฺเมสุ ไดแก ใน
ธรรมของตน ชื่อวาธรรมของตน ไดแกธรรมมีศีลเปนตนของบุคคล
ผูรักตน. จริงอยู โวทานธรรม มีศลี สมาธิ ปญญา และวิมตุ ติเปนตน
ชื่อวาธรรมของคนคือของตน เพราะยังหิตสุขใหสมบูรณโดยสวนเดียว
ไมเปนธรรมของคนอื่น เหมือนสังกิเลสธรรมอันนําความพินาศมาให.
บทวา ปารคู ไดแก ถึงฝงคือที่สุดความบริบูรณแหงธรรมมีศีลเปนตนนั้น
ในธรรมเหลานั้น อันดับแรก ชื่อวาศีล มี ๒ อยาง คือโลกิยศีล ๑
โลกุตรศีล ๑. ในศีลเหลานั้น โลกิยศีล เปนศีลเบื้องตน. ศีลเบื้องตนนั้น
วาโดยยอมี ๔ อยาง มีปาติโมกขสังวรศีลเปนตน แตวาโดยพิสดารมีหลาย
ประเภท. โลกุตรศีล มี ๒ อยาง คือมรรคศีล ๑ ผลศีล ๑ แตวาโดย
อรรถ ไดแก สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ. ก็สมาธิ
และปญญา มี ๒ อยาง คือ เปนโลกิยะ ๑ เปนโลกุตระ ๑ เหมือนศีล.
ใน ๒ อยางนั้น โลกิยสมาธิ ไดแก สมาบัติ ๘ พรอมดวยอุปจาร โลกุตรสมาธิ ไดแก สมาธิที่นับเนื่องในมรรค. ฝายปญญาที่เปนโลกิยะ ไดแก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 111

สุตมยปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยปญญาที่ยังมีอาสวะ สวน
โลกุตรปญญา ไดแก ปญญาที่สัมปยุตดวยมรรคและผล. ชือ่ วา วิมุตติ
ไดแก ผลวิมุตติและนิพพาน เพราะฉะนั้น วิมุตตินั้น จึงเปนโลกุตระอยาง
เดียว. วิมุตติญาณทัสสนะ เปนโลกิยะอยางเดียว วิมุตติญาณทัสสนะนั้น
มี ๑๙ อยาง เพราะเปนปจจเวกขณญาณ. ชื่อวาผูถึงฝงคือที่สุด เพราะ
ความบริบูรณแหงธรรมมีศีลเปนตนเหลานี้ ที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง เพราะ
บรรลุพระอรหัตในสันดานของตน ดวยประการฉะนี้ เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อวา ถึงฝงในธรรมของตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาถึงฝงในศีล เพราะ
บรรลุโสดาปตติผล. จริงอยู พระโสดาบันนั้น ทานเรียกวา ทําใหบริบูรณ
ในศีลทั้งหลาย. ก็ในทีน่ ี้ แมพระสกทาคามี ก็เปนอันทานถือเอาดวย
โสดาบัน ศัพทเหมือนกัน. ชื่อวาผูถึงฝงในสมาธิ เพราะบรรลุอนาคามิผล. จริงอยู พระอนาคามีนั้น ทานเรียกวา ผูท ําใหบริบูรณในสมาธิ.
ชื่อวาผูถึงฝงในธรรม ๓ นอกนี้ เพราะบรรลุพระอรหัตผล. จริงอยู
พระอรหันต ชื่อวาเปนผูถึงฝงในปญญาวิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ
เพราะบรรลุเจโตวิมุตติ อันเปนอกุปปธรรมอันเลิศ ดวยความถึงความ
ไพบูลยดวยปญญา และเพราะถึงที่สุดแหงปจจเวกขณญาณ. ชื่อวาเปนผู
ถึงฝงในธรรมของตนในกาลใด ตามที่กลาวแลว เพราะสําเร็จกิจ ๑๖
อยาง มีปริญญากิจเปนตน โดยมรรค ๔ ในอริยสัจ ๔ แมโดยประการ
ทั้งปวงดวยประการฉะนี้. บทวา โหติ พฺราหฺมโณ ความวา ในกาลนั้น
บุคคลนั้น ชื่อวาเปนพราหมณโดยปรมัตถ เพราะเปนผูลอยบาปธรรม
เสียได. บทวา อถ เอต ปสาจฺจ พกฺกุลฺจาติ วตฺตติ ความวา ดูกอน
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อชกลาปกะ ครั้นภายหลังจากถึงฝงที่กลาวแลวนั้น บุคคลเปนไปลวง
คือกาวลวง ครอบงํา ไมกลัวปศาจที่มากินเนื้อที่ทานแสดงแลวนั่น และ
เสียงอักกุละ พักกุละ ที่ตงั้ ขึ้นใหเกิดความกลัว.
คาถาแมนี้ ทานกลาวยกยองเฉพาะพระอรหัต. ครั้งนั้น อชกลาปกยักษ เห็นความคงที่นั้น เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมทรงหวั่นไหว แม
ดวยความนากลัวอันมีภัยเกิดเฉพาะหนาเห็นปานนั้น อันตนกระทําแลว
ก็มีจิตเลื่อมใสวา พระสมณะนี้เปนมนุษยอัศจรรยหนอ เมื่อจะประกาศ
ถึงศรัทธาอันเปนของปุถุชนตั้งมั่นในตน จึงประกาศความเปนอุบาสก
เฉพาะพระพักตรพระศาสดาแล.
จบอรรถกถาปาวาสูตรที่ ๗
๘. สังคามชิสูตร
วาดวยการไมยินดีตอบุตรภรรยาเกา
[๔๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
พระสังคามชิถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ภริยาเกาของทานพระสังคามชิไดฟงขาววา พระผูเปนเจาสังคามชิถึงพระนครสาวัตถีแลว นางไดอุมทารกไปยังพระวิหารเชตวัน ก็สมัยนั้นแล
ทานพระสังคามชินั่งพักกลางวันที่โคนตนไมแหงหนึ่ง ครั้งนั้น ภริยาเกา
ของทานพระสังคามชิ เขาไปหาทานพระสังคามชิถึงที่อยู ครั้นแลว ได
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กลาวกะทานพระสังคามชิวา ขาแตสมณะ ขอทานจงเลี้ยงดูดิฉันผูมีบุตร
นอยเถิด เมือ่ ภริยาเกากลาวอยางนี้แลว ทานพระสังคามชิก็นิ่งเสีย แม
ครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ ภริยาเกาของทานพระสังคามชิก็ไดกลาวกะทาน
พระสังคามชิวา ขาแตสมณะ ขอทานจงเลี้ยงดูดิฉันผูมีบุตรนอยเถิด ทาน
พระสังคามชิก็ไดนิ่งเสีย ลําดับนั้นแล ภริยาเกาของทานพระสังคามชิอุม
ทารกนั้นไปวางไวขางหนาทานพระสังคามชิ กลาววา ขาแตสมณะ นี้บุตร
ของทาน ทานจงเลี้ยงดูบุตรนั้นเถิด ดังนี้แลวหลีกไป ลําดับนัน้ แล ทาน
พระสังคามชิไมไดแลดูทั้งไมไดพูดกะทารกนั้นเลย ลําดับนัน้ ภริยาเกา
ของทานพระสังคามชิไปคอยดูอยูในที่ไมไกล ไดเห็นทานพระสังคามชิ
ผูไมแลดูทั้งไมไดพูดกะทารก ครั้นแลวจึงไดคิดวา สมณะนี้แลไมมีความ
ตองการแมดวยบุตร นางกลับจากที่นั้นแลวอุมทารกหลีกไป พระผูม-ี
พระภาคเจาไดทรงเห็นการกระทําอันแปลก แมเห็นปานนี้แหงภริยาเกา
ของทานพระสังคามชิ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
เรากลาวพระสังคามชิ ผูไมยินดีภริยาเกา ผูมา
อยู ผูไ มเศราโศกถึงภริยาเกา ผูหลีกไปอยู ผูพน
แลวจากธรรมเปนเครื่องของ วาเปนพราหมณ.
จบสังคามชิสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสังคามชิสูตร
สังคามชิสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สงฺคามชิ ไดแก มีชื่ออยางนี้. จริงอยู ทานผูมีอายุนี้ เปน
บุตรของเศรษฐีมีสมบัติมากทานหนึ่งในเมืองสาวัตถี เวลาเจริญวัย มารดา
บิดาใหมีเหยาเรือนโดยสมควร มอบทรัพยสมบัติให ใหอยูค รองเรือน.
วันหนึ่ง เขาเห็นอุบาสกชาวกรุงสาวัตถี กําลังถวายทาน สมาทานศีล
ตอนเชา นุงหมผาขาว ถือของหอมและดอกไมเปนตน ตรงไปยังพระเชตวันเพื่อฟงธรรมตอนเย็น จึงถามวา ทานทั้งหลายไปไหนกัน เมื่อเขา
ตอบวา ไปสํานักพระศาสดาในพระเชตวันเพื่อฟงธรรม จึงกลาววา ถา
เชนนั้น แมฉันก็จะไป จึงไดไปกับพวกเหลานั้น. สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือบวรพุทธอาสนที่เขาบรรจงจัดไว ณ มณฑป
สําหรับฟงพระสัทธรรม แสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัท ๔ เหมือน
ไกรสรราชสีหบันลือสีหนาทในถ้ําทอง. ครั้งนั้นแล อุบาสกเหลานั้น
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง. ฝายสังคามชิ
กุลบุตร นั่งฟงธรรมอยูทายบริษัทนั้น. พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุปุพพิกถาประกาศสัจจะ ๔ ในเวลาจบสัจจะ สัตวหลายพันไดตรัสรูธรรม.
ฝายสังคามชิกุลบุตร ก็บรรลุโสดาปตติผล เมื่อบริษัทออกไปแลว เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวทูลขอบรรพชาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา โปรดใหขาพระองคบรรพชาเถิด. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถามวา ก็มารดาบิดาอนุญาตใหเธอบรรพชาแลวหรือ. เขากราบทูลวา
ยังไมไดรับอนุญาต พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สังคามชิ
พระตถาคตเจาทั้งหลายไมยอมบวชบุตรที่มารดาบิดาไมอนุญาต. เขากราบ
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ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้น จักกระทําโดยที่มารดาบิดา
อนุญาตติใหขาพระองคบวช ดังนี้ แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทํา
ประทักษิณแลวเขาไปหามารดาบิดากลาววา คุณแมคุณพอ โปรดอนุญาต
ใหกระผมบวชเถิด. แตนั้นพึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลวในรัฏฐปาลสูตร.
ลําดับนั้น เขาปฏิญญาวา บวชแลวจักแสดงตน ครั้นมารดาบิดาอนุญาต
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทูลขอบรรพชา. และเขาก็ไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. ก็แล ทานอุปสมบทไดไมนาน
เพียรพยายามเพื่อมรรคสูง ๆ อยูจําพรรษาในอรัญญวาสแหงหนึ่ง ได
อภิญญา ๖ ออกพรรษาแลวไปยังกรุงสาวัตถีเฝาพระผูมีพระภาคเจา และ
ปลดเปลื้องที่รับคํามารดาบิดาไว. เหตุนั้น ทานจึงกลาววา เตน โข ปน
สมเยน อายสฺมา สงฺคามชิ สาวตถึ อนุปฺปตฺโต โหติ ก็สมัยนัน้ แล ทาน
พระสังคามชิถึงกรุงสาวัตถีแลว .
ก็ทานสังคามชินั้น เที่ยวบิณฑบาตในธูรคาม กลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัต เขาไปยังพระเชตวันเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระองคก็ไดทํา
ปฏิสันถารแลว พยากรณอรหัตผล ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาอีก
แลวประทักษิณ ออกไปนั่งพักผอนกลางวันที่โคนไมแหงหนึ่ง. ลําดับ
นั้น มารดาบิดาและญาติมิตรของทานทราบวา ทานมา ราเริง ยินดีวา
ขาววา ทานพระสังคามชิมาในที่นี้ จึงรีบดวนไปยังวิหารคนหาอยู เห็นทาน
นั่งในที่นั้นเขาไปหาทําปฏิสันถารแลวออนวอนวา พระราชาอยาไดริบ
สมบัติของผูไมมีบุตร ทายาทพึงไดรับ พอแลวละดวยการบรรพชา มาสึก
เถิดพอ. พระเถระฟงดังนั้นแลว คิดวา คนเหลานี้ไมรูวาเราไมตองการดวย
กามทั้งหลาย ปรารถนาจะใหติดอยูในกามเทานั้น เหมือนคนหาบคูถตอง
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การกอนคูถฉะนั้น ใคร ๆ ไมอาจจะใหคนเหลานี้ เขาใจธรรมกถาได จึง
นั่งทําเปนเหมือนไมไดยิน. คนเหลานั้นออนวอนโดยประการตาง ๆ เห็น
ทานไมเชื่อคําของตน จึงเขาไปเรือนสั่งภรรยาของทานพรอมดวยบุตรและ
บริวาร พลางกลาววา พวกเราถึงจะออนวอนตาง ๆ ก็เอาใจทานไมได
จึงพากันมา ไปเถิดแม จงออนวอนภัสดาของเจาใหยินยอมโดยเห็นแกบุตร.
ไดยินวา เมื่อนางตั้งครรภ ทานผูนี้บวช. นางรับคําแลวจึงไดพาเด็กพรอม
ดวยบริวารมากไปยังพระเชตวัน ทีท่ านหมายกลาวคํามีอาทิวา อสฺโสสิ
โข อายสฺมโต สงฺคามชิสฺส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุราณทุติยิกา ความวา เมื่อกอนคือใน
เวลาเปนคฤหัสถ นางไดเปนภรรยาเกาโดยเปนคูบําเรอ. อธิบายวา เปน
ภรรยา. ดวยคําวา อยฺโย เมื่อจะพูดวาพระลูกเจา แตพูดโดยโวหารอัน
เหมาะแกบรรพชิต. ศัพทวา กิร เปนนิบาต ใชในอนุสสวนัตถะ ไดยินมา.
พึงทราบสัมพันธวา ไดยินวา เมื่อทานมาถึง. บทวา ขุทฺทปุตต ทิ สมณ
โปส ม ความวา นางกลาววา ทานทิ้งฉันกําลังตั้งครรภทีเดียวบวช
บัดนี้ ฉันนั้นมีลูกคนเล็กจะรุนหนุม การที่ทานทิ้งดิฉัน ผูเปนเชนนั้นแลว
ทําสมณธรรมไมสมควร เพราะฉะนั้น สมณะ ทานจงเลี้ยงดิฉันผูมีบุตร
เปนเพื่อนสองดวยอาหารและเครื่องนุงหมเปนตน . ฝายทานพระสังคามชิ
สํารวมอินทรียไมมองดูทั้งไมเจรจากับนาง. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เอว วุตฺเต อายสฺมา สงฺคามชิ ตุณหฺ ี อโหสิ เมื่อนางกลาวอยางนั้น ทาน
พระสังคามชิก็ไดนิ่งเสีย.
นางกลาวเชนนั้นถึง ๓ ครั้ง เห็นทานนิ่งอยางเดียวจึงสําคัญวา ขึ้น
ชื่อวาพวกผูชายไมอาลัยในพวกภรรยา แตยังมีความอาลัยในบุตร ความ
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สิเนหาในบุตรตั้งจดเยื่อกระดูกของบิดา ฉะนั้น เธอยังอยูในอํานาจของ
ฉันแมเพราะรักบุตร จึงวางบุตรบนตักของพระเถระแลวหลีกไปสวนขาง
หนึ่งกลาววา ทานสมณะ นี้บุตรของทาน ทานจงเลี้ยงเขาเถิด แลวไป
เสียหนอยหนึ่ง. ไดยินวา นางไมอาจยืนตรงหนาทานดวยเดชสมณะ.
แมเด็กพระเถระก็ไมมองดูทั้งไมพูดดวย. ทีนั้น นางแมเปนสตรียืนอยูใน
ที่ไมไกล เหลียวหนามองดูรูอาการพระเถระ ยอนกลับมาอุมเด็กดวยหวัง
วา สมณะนี้ไมตองการบุตร แลวก็หลีกไป. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามี
อาทิวา อถ โข อายสฺมโต สงฺคามชิสฺส ปุราณทุติยิกา ครั้งนั้นแล
ทานพระสังคามชิมีภรรยาเกา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตฺเตนป ความวา สมณะนี้ไมตอง
การบุตรแมที่เกิดแตอกตน อธิบายวา จะปวยกลาวไปไยถึงผูอื่นเลา.
ชื่อวา ทิพย ในบทวา ทิพฺเพน นี้ เพราะเปนเหมือนทิพย.
จริงอยู เทวดาทั้งหลายมีจักขุประสาทเปนทิพย อันเกิดแตกรรมไมเปอน
ดวยน้ําดี เสมหะและเลือดเปนตน สามารถรับอารมณไดแมในที่ไกล.
อภิญญาจักขุแมนี้เกิดจากจตุตถฌานสมาธิ ก็เปนเชนนั้น เหตุนั้น จึงชื่อ
วาทิพย เพราะเปนเหมือนของทิพย. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาทิพย เพราะ
ไดดวยการอาศัยทิพวิหารธรรม. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาทิพย เพราะมีความ
โชติชวงมากหรือมีคติใหญดวยทิพยนั้น. บทวา วิสุทฺเธน ไดแก ชื่อวา
บริสุทธิ์ดวยดีเพราะปราศจากสังกิเลสมีนิวรณเปนตน. บทวา อติกฺกนฺตมานุสเกน ไดแก ลวงวิสัยของพวกมนุษย. บทวา อิม เอวรูป วิปฺปการ
ความวา มีความแปลกนี้ คืออยางนี้ ไดแกกิริยาอันผิดรูปกลาวคือวางบุตร
บนตักอันไมสมควรในหมูบรรพชิตตามที่กลาวแลว.
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บทวา เอตมตฺถ ความวา รูอรรถนี้กลาวคือความที่ทานพระสังคามชิ
หมดความอาลัยในสัตวทุกจําพวกมีบุตรและภรรยาเปนตน โดยอาการทั้ง
ปวง. บทวา อิม อุทาน อุทาเนสิ ความวา ทรงเปลงอุทานนี้ คือ
อันแสดงอานุภาพของทานสังคามชินั้น เปนผูคงที่ในอิฏฐารมณ และ
อนิฏฐารมณเปนตน.
บทวา อายนฺตึ อธิบายวา ภรรยาเกาผูกําลังมา. บทวา นาภินนฺทติ
ความวา ไมเพลิดเพลินไมยินดีวานางจะมาดูเรา. บทวา ปกฺกมนฺตึ
ความวา ผูเห็นแลวไปดวยคิดวา ผูนี้ไมเยื่อใยเราไปเสีย. บทวา น โสจติ
ไดแก ไมถงึ ความเดือดรอนใจ.
แตเพื่อแสดงเหตุที่พระเถระไมยินดีไมเศราโศกอยางนี้ จึงกลาว
คํามีอาทิวา สงฺคา สงฺคามชิ มุตฺต ผูชนะถึงความพนจากธรรมเปน
เครื่องของ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺคา ความวา ภิกษุผูชื่อสังคามชิ
ผูพนจากธรรมเครื่องของ ๕ อยางคือ เครื่องของคือราคะ โทสะ โมหะ
มานะ และทิฏฐิ ดวยสมุจเฉทวิมุตติและปฏิปสสัทธิวิมุตติ. บทวา ตมห
พฺรูมิ พฺราหฺมณ ความวา เรากลาวผูนั้น คือผูถงึ ความคงที่ ผูสิ้นอาสวะ
วา เปนพราหมณ เพราะเปนผูลอยบาปโดยประการทั้งปวงแล.
จบอรรถกถาสังคามชิสูตรที่ ๘
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๙. ชฏิลสูตร
วาดวยความสะอาดภายใน
[๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ คยาสีสะประเทศ
ใกลบานคยา ก็สมัยนั้นแล ชฎิลมากดวยกันผุดขึ้นบาง ตําลงบาง ผุดขึ้น
และตําลงบาง รดน้ําบาง บูชาไฟบาง ที่แมน้ําคยา ในสมัยหิมะตก
ระหวาง ๘ วัน ในราตรีมีความหนาวในเหมันตฤดู ดวยคิดเห็นวา ความ
หมดจดยอมมีไดดวยการกระทํานี้ พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตร
เห็นพวกชฎิลเหลานั้น ผุดขึ้นบาง ตําลงบาง ผุดขึ้นและตําลงบาง รดน้ํา
บาง บูชาไฟบาง ที่ทาแมน้ําคยา ในสมัยหิมะตก ระหวาง ๘ วัน ใน
ราตรีมีความหนาวในเหมันตฤดู ดวยคิดเห็นวา ความหมดจดยอมมีได
ดวยการกระทํานี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความสะอาดยอมไมมีเพราะน้ํา (แต) ชนเปนอัน
มากยังอาบอยูในน้าํ นี้ สัจจะ และธรรมมีอยูในผู
ใด ผูนั้นเปนผูสะอาดและเปนพราหมณ.
จบชฏิลสูตรที่ ๙
อรรถกถาชฏิลสูตร
ชฏิลสูตรที่ ๙ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา คยา ในคําวา คยาย นี้ เขาเรียกวาบานบาง ทาบาง. จริงอยู

พระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับอยูในที่ไมไกลคยาคาม เขาเรียกวาประทับ
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อยูใกลบานคยา. เมื่อประทับอยูในที่ไมไกลทาคยา เขาก็เรียกวาประทับอยู
ใกลทาคยาเหมือนกัน. จริงอยู ในคําวา คยาติตฺถ สระก็ดี แมน้ําก็ดี
สายหนึ่งมีอยูในที่ไมไกลบาน ชื่อวาคยา. ทั้งสองอยางนั้น โลกิยมหาชน
เรียกกันวา ทาเปนที่ลอยบาป. บทวา คยาสีเส ความวา ในทีน่ ั้น มี
เขาลูกหนึ่งชื่อคยาสีสะมียอดคลายศีรษะชาง เปนที่มีศิลาคาดเหมือนกระพองชาง เปนโอกาสพอภิกษุพันรูปอยูได, พระผูมีพระภาคเจาก็ประทับ
อยูในที่นั้น. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา คยาย วิหรติ คยาสีเส.
บทวา ชฏิลา ไดแก พวกดาบส. จริงอยู คาบสเหลานั้น เขา
เรียกวา ชฎิล ในที่นี้ เพราะเปนผูทรงชฎา. บทวา อนฺตรฏเก
หิมปาตสมเย ความวา ในเวลาหิมะตกมีปริมาณถึง ๘ วัน คือ ในที่สุด
ของเดือนมาฆะอันเปนภายในเหมันตฤดู ๔ วัน ในวันตนของเดือนผัคคณะ ๔ วัน. บทวา คยาย อุมฺมุชฺชนฺติ ความวา คนบางพวกดําลง
ทั้งตัวครั้งแรกในน้ําที่สมมุติกันวาทาน้ํานั้น จากนั้น ก็ผุดขึ้นวายลอยไป.
บทวา นิมฺมชุ ฺชนติ ความวา คําลงในน้ําเพียงศีรษะ. บทวา อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺชนฺติ กโรนฺติ ความวา กระทําการผุดขึ้นดําลงบอย ๆ. จริงอยู
ในการกระทํานั้น คนบางพวกมีความเห็นอยางนี้วา ดวยการผุดขึ้นคราว
เดียวเทานั้น เปนอันบริสุทธิ์จากบาป คนเหลานั้นจึงกระทําเฉพาะการผุด
ขึ้นเทานั้นแลวก็ไป แตการผุดขึ้นไมมีในระหวางการดดําลง เพราะฉะนั้น
ชนเหลานั้นจึงกระทําเพียงการดําลง โดยไมเวน ฝายชนผูมีความเห็นอยาง
นี้วา ดวยการดําลงคราวเดียวเทานั้น จึงเปนอันบริสุทธิ์จากบาป จึงดํา
ลงเฉพาะคราวเดียว กระทําเพียงการผุดขึ้น โดยไมเวน ตามนัยที่กลาว
แลวนั่นแลแลวก็หลีกไป. ฝายชนทีม่ ีความเห็นอยางนี้วา ดวยการคําลงที่
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ทานั้นแล เปนการบริสทุ ธิ์จากบาป จึงดําลงที่ทานั้นกลั้นลมหายใจสิ้น
ชีวิตลงในที่นั้นนั่นเอง เหมือนจมเหวทราย. อีกพวกหนึ่ง มีความเห็น
อยางนี้วา ในการกระทําการผุดขึ้นคําลงบอย ๆ แลวจึงอาบ เปนการ
บริสุทธิ์จากบาป ชนเหลานั้นจึงทําการผุดขึ้นและดําลงตลอดเวลา. ทาน
หมายเอาคนเหลานั้นทั้งหมดจึงกลาววา ผุดขึ้นบาง ดําลงบาง ทั้งผุด
ทั้งดําบาง. ก็ในขอนี้ การผุดขึ้นตองมีการดําลงกอนก็จริง ถึงกระนั้น
ชนผูกระทําเฉพาะการดําลง มีเล็กนอย ชนผูทําการผุดขึ้น และการดําลง
ผุดขึ้นทั้งสอง มีมาก เพราะฉะนั้น เพื่อจะแสดงภาวะที่ชนเหลานั้นเปน
ฝายขางมาก จึงกลาวการผุดขึ้นกอน. อนึ่ง คําวา ชฏิลา ก็เหมือนกัน
ทานกลาวไว ก็เพราะพวกชฎิลเปนฝายขางมาก อนึ่ง พวกพราหมณ
แมทั้งศีรษะโลนและเกลาผมเปนแหยม ผูตองการความบริสุทธิ์ดวยน้ํา
ยอมกระทําอยางนั้นที่ทาน้ํานั้น ในกาลนั้น.
บทวา โอสิฺจนฺติ ความวา บางพวกเอามือวักน้ําในสระแลวรด
ศีรษะและตัวของตน อีกพวกหนึ่งเอาหมอตักน้ํา ยืนทีร่ ิมฝงแลวกระทํา
เหมือนอยางนั้น. บทวา อคฺคึ ชุหนฺติ ความวา บางพวกจัดแจงเวที
ที่ริมแมน้ําคยา แลวนอมนําเครื่องอุปกรณมีบูชาดวยฟนและหญาคาเปนตน
เขาไปบูชาไฟ คือบําเรอไฟ. บทวา อิมินา สุทฺธิ ความวา บางพวก
เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา ความบริสุทธิ์จากมลทินคือบาป ไดแกการ
ลอยบาปหรือความบริสุทธิ์จากสงสาร ยอมมีดว ยการดําลงเปนตนในแม
น้ําคยา และดวยการบําเรอไฟนี้. ก็ในที่นี้ การดําลงเปนตนพึงเห็นวา
ทานกลาวไวเพียงเปนตัวอยาง.
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ก็บรรดาคนเหลานั้น บางพวกอยูในน้ํา บางพวกทําอัญชลีน้ํา
บางพวกยืนในน้ําแลวหันตามพระจันทรพระอาทิตย บางพวกอานฉันทมี
สาวิตติฉันทเปนตนหลายพันครั้ง บางพวกก็รายวิชาโดยนัยมีอาทิวา อินฺท
อาคจฺฉ จงมาเถิดทานอินท บางพวกกระทํามหกรรม. ก็เมื่อกระทําอยาง
นี้ บางพวกลง บางพวกขึ้น บางพวกขึ้นมาแลวก็ทําการชําระลางให
สะอาด บางพวกยืนอยูในน้ํา ถูกความหนาวบีบคั้น จึงแสดงกิริยามีประการตาง ๆ มีอาทิอยางนี้ เชนบรรเลงพิณที่ทําดวยงาชางเปนตน. อีกอยาง
หนึ่ง เพราะเหตุที่พวกเหลานั้น เมื่อกระทํากิริยาอันแปลกเห็นปานนี้ ก็
ทําเฉพาะการดําลงและผุดขึ้นเปนเบื้องตนในน้ํานั้นเทานั้น ฉะนั้น ทาน
กระทําเหตุทั้งหมดนั้น ใหอยูภายในการดําลงและผุดขึ้นเทานั้น จึงกลาว
คํามีอาทิวา อุมมุชฺชนฺติป.
เมื่อเสียงอากุลพยากุละดังสนั่นอยูในที่นั้นอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ประทับยืนบนยอดเขา ทรงสดับเสียงโกลาหลนั้นของตนเหลานั้น จึงทรง
ตรวจดูวา นี้ เหตุอะไรหนอ ไดทรงเห็นกิริยาอันแปลกนั้น ทานหมายเอา
ขอนั้น จึงไดกลาวดังนี้วา อทฺทสา โข ภควา ฯ เป ฯ อิมินา สุทฺธิ.
คํานั้นมีเนื้อความดังกลาวแลวนั้นแล.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงรูแจงความนั้น คือการ
ที่คนเหลานั้นยึดมั่นทางที่ไมบริสุทธิ์มีการลงน้ําเปนตนวา เปนทางบริสุทธิ์
และการที่พระองคหยั่งรูในทางที่บริสุทธิ์มีสัจจะเปนตนวาไมผิดพลาด โดย
อาการทั้งปวง. บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้ คือที่
แสดงความไมเปนทางบริสุทธิ์ดวยความบริสุทธิ์เพราะน้ํา และแสดงถึง
ธรรมมีสัจจะเปนตนเปนทางบริสุทธิ์ตามความเปนจริง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทเกน ในคําวา น อุทเกน สุจี โหติ
นี้ ไดแก ดวยการผุดขึ้นจากน้ําเปนตน. ก็ในทีน่ ี้ การผุดขึ้นจากน้ํา
ทานกลาววา อุทก น้ํา เพราะลบบทปลายเหมือนอุทาหรณวา รูปภโว รูป
รูปคือรูปภพ. อีกอยางหนึ่ง บทวา อุทเกน ความวา ความสะอาด
ดวยน้ําอันเปนตัวทํากิริยามีการผุดขึ้นเปนตน ไมชื่อวาเปนความบริสุทธิ์
ของสัตว คือไมมี. อีกอยางหนึ่ง บทวา สุจิ ความวา ความบริสุทธิ์
ดวยน้ําตามที่กลาวแลวนั้น ไมเปนสัตว ชื่อวาผูบริสุทธิ์จากมลทินคือบาป.
เพราะเหตุไร ? เพราะชนเปนอันมากอาบน้ํานี้. เพราะถาชื่อวาความ
บริสุทธิ์จากบาป จะพึงมีเพราะการลงน้ําเปนตน ตามที่กลาวแลวไซร
ชนเปนอันมากก็จะพากันอาบน้ํานี้ คือคนผูทํากรรมชั่วมีมาตุฆาตเปนตน
และสัตวอื่นมีโคกระบือเปนตน ชัน้ ที่สุดปลาและเตาก็จะพากันอาบน้ํานี้
คนและสัตวทั้งหมดนั้น ก็จะพลอยบริสุทธิ์จากบาปไปดวย แตขอนั้นหา
เปนอยางนั้นไม. เพระเหตุไร ? เพราะการอาบน้ําไมเปนปฏิปกษตอเหตุ
แหงบาป. ก็สิ่งใดทําสิ่งใดใหพินาศไปได สิ่งนั้นก็เปนปฏิปกษตอสิ่งนั้น
เหมือนแสงสวางเปนปฏิปกษตอความมืด และวิชชาเปนปฏิปกษตออวิชชา
การอาบน้ําหาเปนปฏิปกษตอบาปเชนนั้นไม. เพราะฉะนั้น จึงควรตกลง
ในขอนี้วา ความสะอาดยอมไมมีเพราะน้ํา. ก็เพือ่ จะแสดงธรรมอันเปน
เหตุทําใหสะอาด จึงกลาวคํามีอาทิวา ยมฺหิ สจฺจฺจ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยมฺหิ ไดแก ในบุคคลใด. บทวา
สจฺจ ไดแก วจีสัจจะและวิรัติสัจจะ อีกอยางหนึ่ง บทวา สจฺจ ไดแก
ญาณสัจจะและปรมัตถสัจจะ. บทวา ธมฺโม ไดแก ธรรมคืออริยมรรค
และธรรมคือผลจิต. ธรรมทั้งหมดนั้น ยอมไดในบุคคลใด. บทวา โส
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สุจี โส จ พฺราหฺมโณ ความวา บุคคลนั้น คือ พระอริยบุคคล โดย
พิเศษ ไดแกพระขีณาสพ ชื่อวาเปนผูสะอาด และชื่อวาเปนพราหมณ
เพราะเปนผูหมดจดโดยสิ้นเชิง. ก็เพราะเหตุไร ในขอนี้สัจจะทานจึงแยก
ถือเอาจากธรรม ? เพราะสัจจะมีอุปการะมาก. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงประกาศคุณของสัจจะไวในสุตตบทเปนอันมาก โดยนัย
มีอาทิวา คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย. สัจจะแลดีกวารสทั้งหลาย. บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวผูตั้งอยูในสัจจะอันเปนอรรถและธรรมวาเปนสัตบุรุษ และ
วา สมณพราหมณผูตั้งอยูในสัจจะ. ประกาศโทษของธรรมที่ตรงกันขาม
กับสัจจะโดยนัยมีอาทิวา สัตวผูมักพูดเท็จลวงธรรมเอกเสีย และวา ผูพูด
คําอันไมเปนจริงยอมเขาถึงนรกแล.
จบอรรถกถาชฏิลสูตรที่ ๙
๑๐. พาหิยสูตร
วาดวยการตรัสถึงที่สุดทุกข
[๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล กุลบุตรชื่อพาหิยทารุจีริยะอาศัยอยูที่ทาสุปปารกะ ใกลฝงสมุทร เปนผูอัน
มหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ครั้งนัน้ แล พาหิยทารุจีริยะหลีกเรนอยูในที่
ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา เราเปนคนหนึ่งในจํานวนพระ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 125

อรหันตหรือผูถึงอรหัตมรรคในโลก ลําดับนั้นแล เทวดาผูเปนสายโลหิต
ในกาลกอนของพาหิยทารุจีริยะ เปนผูอนุเคราะห หวังประโยชน ได
ทราบความปริวิตกแหงใจของพาหิยทารุจีริยะดวยใจ แลวเขาไปหาพาหิยทารุจีริยะ ครั้นแลวไดกลาววา ดูกอ นพาหิยะ ทานไมเปนพระอรหันต
หรือไมเปนผูถึงอรหัตมรรคอยางแนนอน ทานไมมีปฏิปทาเครื่องใหเปน
พระอรหันตหรือเครื่องเปนผูถึงอรหัตมรรค พาหิยทารุจีริยะถามวา เมื่อ
เปนอยางนั้น บัดนี้ ใครเลาเปนพระอรหันต หรือเปนผูถึงอรหัตมรรค
ในโลกกับเทวโลก เทวดาตอบวา ดูกอนพาหิยะ ในชนบททางเหนือ
มีพระนครชื่อวาสาวัตถี บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ประทับอยูใ นพระนครนั้น ดูกอนพาหิยะ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลเปนพระอรหันตอยางแนนอน ทั้งทรงแสดงธรรม
เพื่อความเปนพระอรหันตดวย ลําดับนั้นแล พาหิยทารุจีริยะผูอันเทวดา
นั้นใหสลดใจแลว หลีกไปจากทาสุปปารกะในทันใดนั้นเอง ไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาผูประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี โดยการพักแรมสิ้นราตรีหนึ่งในที่
ทั้งปวง.
[๔๘] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกันจงกรมอยูในที่แจง พาหิยทารุจีริยะเขาไปหาภิกษุทั้งหลายถึงที่อยู ครั้นแลวไดถามภิกษุเหลานั้นวา
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ ขาพเจาประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ภิกษุเหลานั้นตอบวา ดูกอนพาหิยะ
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปสูละแวกบานเพื่อบิณฑบาต ลําดับนั้นแล
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พาหิยทารุจีริยะรีบดวนออกจากพระวิหารเชตวัน เขาไปยังพระนครสาวัตถี
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา กําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี
นาเลื่อมใส ควรเลื่อมใส มีอินทรียสงบ มีพระทัยสงบ ถึงความฝกและ
ความสงบอันสูงสุด มีตนอันฝกแลว คุมครองแลว มีอินทรียส ํารวมแลว
ผูประเสริฐแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา หมอบลงแทบพระบาท
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรม
แกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดทรงแสดงธรรมที่จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระองคสิ้นกาลนานเถิด.
[๔๙] เมื่อพาหิยทารุจีริยะกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ดูกอนพาหิยะ เวลานี้ยังไมสมควรกอน เพราะเรายังเขาไปสู
ละแวกบานเพื่อบิณฑบาตอยู แมครั้งที่ ๒ พาหิยทารุจีริยะก็ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความเปนไปแหงอันตราย
แกชีวิตของพระผูมีพระภาคเจาก็ดี ความเปนไปแหงอันตรายแกชีวิตของ
ขาพระองคก็ดี รูไดยากแล ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดทรงแสดงธรรม
ที่จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระองคตลอด
กาลนานเถิด.
แมครั่งที่ ๒ ...แมครั้งที่ ๓ พาหิยทารุจีริยะก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความเปนไปแหงอันตรายแกชีวิตของ
พระผูมีพระภาคเจาก็ดี ความเปนไปแหงอันตรายแกชีวิตของขาพระองค
ก็ดี รูไดยากแล ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรง
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แสดงธรรมแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระองคสิ้นกาลนานเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล ทาน
พึงศึกษาอยางนี้วา เมื่อเห็นจักเปนสักวาเห็น เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง
เมื่อทราบจักเปนสักวาทราบ เมื่อรูแจงจักเปนสักวารูแจง ดูกอนพาหิยะ
ทานพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกอนพาหิยะ ในกาลใดแล เมื่อทานเห็นจัก
เปนสักวาเห็น เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง เมื่อทราบจักเปนสักวาทราบ เมื่อ
รูแจงจักเปนสักวารูแจง ในกาลนั้น ทานยอมไมมี ในกาลใด ทานไมมี
ในกาลนั้น ทานยอมไมมีในโลกนี้ ยอมไมมีในโลกหนา ยอมไมมีใน
ระหวางโลกทั้งสอง นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข.
ลําดับนั้นแล จิตของพาหิยทารุจีริยกุลบุตรหลุดพนแลวจากอาสวะ
ทั้งหลายเพราะไมถือมั่นในขณะนั้นเอง ดวยพระธรรมเทศนาโดยยอนี้ของ
พระผูมีพระภาคเจา ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนพาหิยทารุจีริยกุลบุตรดวยพระโอวาทโดยยอนี้แลว เสด็จหลีกไป.
[๕๐] ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน
แมโคลูกออนขวิดพาหิยทารุจีริยะใหลมลงปลงเสียจากชีวิต ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวบิณฑบาตนพระนครสาวัตถีเสด็จกลับจากบิณฑบาต
ในเวลาปจฉาภัต เสด็จออกจากพระนครพรอมกับภิกษุเปนอันมาก ได
ทอดพระเนตรเห็นพาหิยทารุจีริยะทํากาละแลว จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงชวยกันจับสรีระของพาหิยทารุจีริยะ
ยกขึ้นสูเตียงแลว จงนําไปเผาเสีย แลวจงทําสถูปไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พาหิยทารุจีริยะประพฤติธรรมอันประเสริฐเสมอกับทานทั้งหลาย ทํากาละ
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แลว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว ชวยกันยกสรีระของ
พระพาหิยทารุจีริยะขึ้นสูเตียง แลวนําไปเผา และทําสถูปไว แลวเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดนั่งอยู ณ ทีค่ วรขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ สรีระของพาทิยทารุจีริยะ ขาพระองคทั้งหลายเผาแลว และสถูปของพาหิยทารุจีริยะนั้น
ขาพระองคทั้งหลายทําไวแลว คติของพาหิยทารุจีริยะนั้นเปนอยางไร ภพ
เบื้องหนาของเขาเปนอยางไร.
พระผูมีพระภาณเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พาหิยทารุจีริยะ.
เปนบัณฑิต ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. ทั้งไมทําเราใหลําบาก เพราะ
เหตุแหงการแสดงธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พาหิยทารุจีริยะปรินิพพาน
แลว .
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ดิน น้าํ ไฟ และลม ยอมไมหยั่งลงในนิพพานธาตุใด ในนิพพานธาตุนั้น ดาวทั้งหลายยอมไมสวาง
พระอาทิตยยอมไมปรากฏ พระจันทรยอมไมสวาง
ความมืดยอมไมมี ก็เมือ่ ใด พราหมณชอื่ วาเปนมุนี
เพราะรู (สัจจะ ๔) รูแลวดวยตน เมือ่ นั้น พราหมณ
ยอมหลุดพนจากรูปและอรูป จากสุขและทุกข.
จบพาหิยสูตรที่ ๑๐
จบโพธิวรรคที่ ๑
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อรรถกถาพาหิยสูตร
พาหิยสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา พาหิโย เปนชื่อของทาน. บทวา ทารุจีริโย ไดแก ผา
คากรองที่ทําดวยไม. บทวา สุปฺปารเก ไดแก อยูที่ทาชื่ออยางนั้น. ก็
พาหิยะนี้คือใคร, และอยางไรจึงเปนผูทรงผาคากรองทําดวยไม, อยางไร
จึงอยูอาศัยที่ทาสุปปารกะ ?
ในขอนั้น มีอนุปุพพิกถาดังตอไปนี้
ไดยินวา ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตะ
ในที่สุดแสนกัปแตภัทรกัปนี้ กุลบุตรคนหนึ่งกําลังฟงพระธรรมเทศนา
ของพระทศพลที่หังสวดีนคร เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว
ในตําแหนงเอตทัคคะแหงภิกษุผูเปนขิปปาภิญญา คิดวา ไฉนหนอ ใน
อนาคต เราจักบวชในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาเห็นปานนี้
แลวพึงเปนผูอันพระศาสดาสถาปนาไวในตําแหนงเอตทัคคะเชนนี้ เหมือน
ภิกษุรูปนี้ ไดปรารถนาตําแหนงนั้น จึงบําเพ็ญบุญญาธิการอันสมควร
แกตําแหนงนั้น บําเพ็ญบุญอยูตลอดชีวิต มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา
ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย บวชในพระศาสนาของพระกัสสปทศพล
มีศีลบริบูรณบําเพ็ญสมณธรรม ถึงความสิ้นชีวิตแลวบังเกิดในเทวโลก.
ทานอยูในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถือปฏิสนธิใน
เรือนมีสกุลในพาหิยรัฐ ชนทั้งหลายจําเขาไดวา พาหิยะ เพราะเกิดใน
พาหิยรัฐ. เขาเจริญวัยแลวอยูครองเรือน เอาเรือบรรทุกสินคามากมาย
แลนไปยังสมุทรกลับไปกลับมา สําเร็จความประสงค ๗ ครั้งจึงกลับนคร
ของตน ครั้นครั้งที่ ๘ คิดจะไปสุวรรณภูมิ จึงขนสินคาแลนเรือไป. เรือ
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แลนเขามหาสมุทรยังไมทันถึงถิ่นที่ปรารถนา ก็อับปางในทามกลางสมุทร.
มหาชนพากันเปนภักษาของปลาและเตา สวนทานพาหิยะเกาะกระดาน
แผนหนึ่ง กําลังขามอยูถูกกําลังคลื่นซัดไปทีละนอย ๆ ในวันที่ ๗ ก็ถึง
ฝงใกลทาสุปปารกะ. ทานนอนที่ฝงสมุทร โดยรูปกายเหมือนตอนเกิด
เพราะผาพลัดตกไปในสมุทร บรรเทาความกระวนกระวายไดแตเพียง
ลมหายใจ ลุกขึ้นเขาไประหวางพุมไมดวยความละอาย ไมเห็นอะไร ๆ
อยางอื่นที่จะเปนเครื่องปดความละอาย จึงหักกานไมรัก เอาเปลือกพัน
(กาย) ทําเปนเครื่องนุงหมปกปดไว. แตอาจารยบางพวกกลาววา เจาะ
แผนกระดานเอาเปลือกไมรอยทําเปนเครื่องนุงหมปกปดไว. ทานปรากฏ
วา ทารุจีริยะ. เพราะทรงผาคากรองทําดวยไม และวา พาหิยะ ตามชื่อ
เดิมแมโดยประการทั้งปวง ดวยประการฉะนี้.
ทานถือกระเบื้องอันหนึ่ง เที่ยวขอกอนขาวที่ทาสุปปารกะ โดย
ทํานองดังกลาวแลว พวกมนุษยเห็นเขาจึงคิดวา ถาชื่อวาพระอรหันต
ยังมีในโลกไซร ทานพึงเปนอยางนี้ พระผูเปนเจาองคนี้ จะถือเอาผา
ที่เขาให หรือไมถือเอาเพราะความมักนอย ดังนี้ เมื่อจะทดลอง จึงนอม
นําผาจากที่ตาง ๆ เขาไป. เขาคิดวา ถาเราจักไมมาโดยทํานองนี้ไซร
เมื่อเปนเชนนี้ พวกเหลานี้พึงไมเลื่อมใสเรา ไฉนหนอ เราพึงหามผา
เหลานี้เสีย อยูโดยทํานองนี้แหละ เมื่อเปนเชนนี้ ลาภสักการะก็จักเกิด
ขึ้นแกเรา. เขาคิดอยางนี้แลว จึงตั้งอยูในฐานะเปนผูหลอกลวงไมรับผา.
พวกมนุษยคิดวา นาอัศจรรย พระผูเปนเจานี้มักนอยแท จึงมีจิตเลื่อมใส
โดยประมาณยิ่ง กระทําสักการะและสัมมานะเปนอันมาก. ฝายทานรับประทานอาหารแลว ไดไปยังเทวสถานแหงหนึ่งในที่ไมไกล. มหาชนก็
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ไปกับทานเหมือนกัน ไดซอมแซมเทวสถานนั้นให. ทานคิดวา คนเหลานี้
เลื่อมใสในฐานะเพียงที่เราทรงผาคากรอง จึงพากันทําสักการะและสัมมานะอยางนี้ เราควรจะมีความประพฤติอยางสูงสําหรับคนเหลานี้ จึงเปน
ผูมีบริขารเบาๆ เปนผูมักนอยอยู. ฝายทานเมื่อถูกคนเหลานั้นยกยองวา
เปนพระอรหันต ก็สําคัญตนวาเปนพระอรหันต อนึ่ง การทําสักการะ
และทําความเคารพ ก็เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น และทานก็ไดมีปจจัยมากมาย. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา " ก็สมัยนั้นแล ทานพาหิยะ ทารุจีริยะ
อาศัยอยูที่ทาสุปปารกะใกลฝงสมุทร เปนผูอันมหาชนสักการะ
เคารพ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺกโต ความวา เปนผูอ ันมหาชน
สักการะโดยการบํารุงดวยความเคารพ คือ เอื้อเฟอ. บทวา ครุกโต
ความวา ผูอันมหาชนกระทําใหหนัก ดวยการกระทําใหหนักดุจฉัตรหิน
โดยความประสงควา เปนผูประกอบดวยคุณวิเศษ. บทวา มานิโต ความ
วา ผูอันมหาชนนับถือดวยการยกยองดวยน้ําใจ. บทวา ปูชิโต ความวา
ผูอันมหาชนบูชาแลวดวยการบูชา ดวยการสักการะ มีดอกไมและของ
หอมเปนตน . บทวา อปจิโต ไดแก ผูอันมหาชนยําเกรงแลวดวยการ
ใหหนทาง และการนําอาสนะมาเปนตน ดวยจิตเลื่อมใสอยางยิ่ง. บทวา
สาภี จีวร ฯ เป ฯ ปริกฺขาราน ความวา เปนผูไดดวยการไดปจจัย ๔ มี
จีวรเปนตน อันแสนจะประณีตที่มหาชนนําเขาไปยิ่ง ๆ. อีกนัยหนึ่ง
บทวา สกฺกโต ไดแก ไดรับสักการะ. บทวา ครุกโต ไดแก ไดรับ
ความเคารพ. บทวา มานิโต ไดแก อันมหาชนนับถือมาก และมีใจ
รักมาก. บทวา ปูชิโต ไดแก อันมหาชนบูชาแลวดวยการบูชาอยางยิ่ง
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ดวยปจจัย ๔. บทวา อปจิโต ไดแก ไดรับความออนนอมถอมตน.
จริงอยู ชนทั้งหลายยอมสักการะดวยปจจัย ๔ ตกแตงอยางดี ทําใหแสนจะ
ประณีตมอบใหผูใด ผูนั้นชื่อวา อันเขาสักการะ. คนทั้งหลายทําความ
เคารพใหปรากฏแลวมอบใหในผูใด ผูนั้นชื่อวา อันเขากระทําเคารพ,
ชนทั้งหลาย ยอมมีใจ ประพฤติรักใคร และนับถือมากซึ่งผูใด ผูน้นั
ชื่อวา อันเขานับถือ, คนทั้งหลายทําสิ่งนั้นทั้งหมดดวยการบูชาแกผูใด
ผูนั้น ชื่อวา อันเขาบูชา, ชนทั้งหลาย ยอมกระทําการนบนอบอยางยิ่ง
ดวยการอภิวาท การตอนรับและอัญชลีกรรมเปนตนแกผูใด ผูนั้นชื่อวา
อันเขายําเกรง. ก็คนเหลานั้น ไดกระทําสิ่งนั้นทุกอยางแกพาหิยะ. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ทานพาหิยทารุจีริยะ อันเขาสักการะ
แลว อาศัยอยูที่ทาสุปปารกะ. ก็ในที่นี้ทานพาหิยทารุจีริยะ แมเมื่อไมรับ
จีวร เขาก็กลาววา เปนผูไดแมจีวรเหมือนกัน ดวยการนอมเขาไปวา
มาเถิดขอรับ จงรับผานี้.
บทวา รโหคตฺสฺส ไดแก อยูในที่ลับ. บทวา ปฏิสลฺลีนสฺส ได
แก เปนผูอยูโดดเดี่ยว. เมื่อถูกพวกมนุษยเปนอันมากกลาววา ทานเปน
พระอรหันต ทานก็เกิดความปริวิตกแหงใจ คือเกิดความดําริผิดแหงจิต
โดยอาการที่กลาวอยูในบัดนี้. เกิดความปริวิตกอยางไร ? เกิดความ
ปริวิตกขึ้นวา คนเหลาใดเหลาหนึ่ง จะเปนพระอรหันต หรือทานผู
บรรลุอรหัตมรรคในโลก เราเปนคนหนึ่งในจํานวนพระอรหันต หรือ
ทานผูบรรลุอรหัตมรรคนั้น ความขอนั้นมีอธิบายดังนี้ ชนเหลาใด
ชื่อวาเปนพระอรหันต เพราะกําจัดขาศึกคือกิเลสในสัตวโลกนี้ และ
เพราะเปนผูควรแกบูชาและสักการะเปนตน หรือคนเหลาใด ชื่อวาบรรลุ
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พระอรหัตมรรค เพราะฆาขาศึกคือกิเลสเหลานั้น บรรดาคนเหลานั้น
เปนคนหนึ่ง.
บทวา โปราณสาโลหิตา ไดแก เทวดาผูบําเพ็ญสมณธรรมรวมกัน
เสมือนพวกพองรวมสายโลหิตกันในภพกอน. แตอาจารยบางพวกกลาววา
บทวา ปุราณสาโลหิตา ไดแกเทวดาองคหนึ่งผูเปนมารดารวมสายโลหิต
ในกาลกอน คือในภพอื่น. ในอรรถกถาทานปฏิเสธคํานั้น ไดถือเอาความ
หมายแรกเทานั้น.
ไดยินวา เมื่อกอน ศาสนาของพระกัสสปทศพลจะเสื่อม ภิกษุ ๗ รูป
เห็นประการอันแปลกของสหธรรมิกมีสามเณรเปนตน เกิดความสลดใจ
คิดวาศาสนายังไมอันตรธานตราบใด เราจะทําที่พึ่งของตนตราบนั้น จึง
เจดียทองแลวเขาปา เห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกลาววา ผูมีความอาลัยใน
ชีวิตจงกลับไป ผูไมมีความอาลัยจงขึ้นภูเขาลูกนี้ แลวพากันผูกบันไดขึ้น
ภูเขานั้นทั้งหมด แลวผลักบันไดลง การทําสมณธรรม. บรรดาภิกษุ
เหลานั้น พระสังฆเถระบรรลุพระอรหัตโดยลวงไปราตรีเดียวเทานั้น. ทาน
นําบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปแลวกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย โปรดฉันบิณฑบาตจากที่นี้เถิด. ภิกษุเหลานั้นกลาววา ทานผู
เจริญ ทานไดทําอยางนี้ดวยอานุภาพของตน ถาแมพวกกระผมจักยังคุณ
วิเศษใหเกิดขึ้นไดเชนทานไซร จักนํามาฉันเสียเองทีเดียว จึงไมปรารถนา
จะฉัน. ตั้งแตวันที่สองไป พระเถระที่ ๒ ก็บรรลุอนาคามิผล. แมทาน
ก็ถือบิณฑบาตเหมือนอยางนั้นไปยังที่นั้น แลวนิมนตภิกษุนอกนี้
(ฉัน). ฝายภิกษุเหลานั้นก็ไดปฏิเสธเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูบรรลุพระอรหัตก็ปรินิพพานไป. พระอนาคามีก็ไป
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บังเกิดในชั้นสุทธาวาส. สวนพระ ๕ รูปนอกนี้ แมเพียรพยายามอยูก็ไม
อาจทําคุณวิเศษใหเกิดขึ้นได. ภิกษุเหลานั้นเมื่อไมสามารถ (จะทําอะไร
ได) ก็ซูบผอมตายลงในที่นั้นเอง แลวบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป
ในเทวโลกนัน่ แหละสิ้นพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดจุติจาก
เทวโลกบังเกิดในเรือนมีสกุลนั้นๆ. ก็บรรดาคนเหลานั้น คนหนึ่งไดเปน
พระราชาพระนามวา ปุกกุสะ, คนหนึ่งเปน กุมารกัสสปะ, คนหนึ่งเปน
ทัพพมัลลบุตร, คนหนึ่งเปน สภิยปริพาชก, คนหนึ่งเปน พาหิยะ
ทารุจีริยะ. บรรดาคนเหลานั้น พระอนาคามีผูที่บังเกิดในพรหมโลก
ซึ่งทานหมายเอากลาวคํานี้ไววา ปุราณสาโลหิตา เทวตา เทวดาผูรวม
สาโลหิต ดังนี้. จริงอยู แมเทวบุตรก็เรียกวา เทวดา เพราะอธิบายวา
เทวดาก็คือเทพ เหมือนเทพธิดา ดุจในประโยคมีอาทิวา อถ โข อฺ
ตรา เทวตา ครั้งนั้นแล เทวดาองคหนึ่ง. แตในทีน่ ี้ พรหม ทานประสงค
เอาวา เทวดา.
ก็เมื่อพรหมนั้นตรวจดูพรหมสมบัติแลวนึกถึงสถานที่ตนมา ใน
ลําดับที่เกิดในพรหมโลกนั้นทีเดียว การที่พวกชนทั้ง ๗ คนขึ้นภูเขากระทํา
สมณธรรมก็ดี ความที่ตนบรรลุอนาคามิผล แลวบังเกิดในพรหมโลกก็ดี
ปรากฏแลว. พรหมนั้นรําพึงวา ฝายชนทั้ง ๕ บังเกิดที่ไหนหนอ รูวา
ชนเหลานั้นบังเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจร ครัน้ ตอมาตามเวลาอันสมควร
ไดตรวจดูประวัติของชนเหลานั้นวา การทําอะไรกันหนอ. แตในเวลานี้
เมื่อรําพึงวา พวกเหลานั้นอยูที่ไหนหนอ จึงไดเห็นพาหิยะอาศัยทา
สุปปารกะ นุงผาคากรองทําดวยเปลือกไม เลี้ยงชีพดวยการหลอกลวง
คิดวา เมื่อกอน ผูนี้พรอมกับเราผูกบันไดขนภูเขากระทําสมณธรรม ไม
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อาลัยในชีวิต เพราะประพฤติกวดขันอยางยิ่ง แมพระอรหันตจะนํา
บิณฑบาตมาใหก็ไมฉัน บัดนี้ประสงคแตจะใหเขายกยอง ไมเปนพระอรหันตเลย ก็ยังเที่ยวปฏิญาณตนวาเปนพระอรหันต มีความปรารถนา
ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทั้งไมรูวา พระทศพลอุบัติขึ้นแลว เอาเถอะ
เราจักทําเขาใหสลดใจแลวใหรูวา พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว ทันใดนั้นเอง
จึงลงจากพรหมโลก ปรากฏตรงหนาทานทารุจีริยะ ที่ทาสุปปารกะ ตอน
กลางคืน. ทานพาหิยะเห็นแสงสวางโชติชวงในที่อยูของตน จึงคิดวา
นี้เหตุอะไรหนอ แลวไดออกไปขางนอกตรวจดูอยู เห็นมหาพรหมอยูใน
อากาศ จึงประคองอัญชลีถามวา ทานเปนใคร ? ลําดับนั้น พราหมได
กลาวแกทานวา เราเปนสหายเกาของทาน คราวนั้นเราบรรลุอนาคามิผล
บังเกิดในพรหมโลก แตทานไมสามารถจะทําคุณวิเศษอะไรใหบังเกิดได
คราวนั้นทานทํากาลกิริยาเยี่ยงปุถุชนทองเที่ยวไป บัดนี้ ทรงเพศเยี่ยง
เดียรถีย ไมเปนพระอรหันตเลย ยังเที่ยวถือลัทธินี้วา เราเปนพระอรหันต
(เรา) รูดังนีจ้ ึงไดมา ดูกอ นพาหิยะ ทานไมไดเปนพระอรหันตเลย จง
สละทิฏฐิอันลามกเชนนั้นเสียเถิด ทานอยาไดเปนไปเพื่อฉิบหาย เพื่อทุกข
ตลอดกาลนานเลย พระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นแลวในโลก ความจริง
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต จงเขาไปเฝาพระองคเถิด.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ครั้งนั้นแล เทวดาผูเปนสาโลหิต
ของพาหิยะ ทารุจีริยะ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุกมฺปกา ไดแก ผูมีปกติอนุเคราะห.
คือ ผูยิ่งดวยกรุณา. บทวา อตฺถกามา ไดแก ผูปรารถนาประโยชน คือ
ผูยิ่งดวยเมตตา. ก็ในทีน่ ี้ ดวยบทแรก ทานแสดงถึงความที่เทวดานั้น
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ประสงคจะบําบัดทุกขของพาหิยะ, ดวยบทหลัง แสดงถึงการนําประโยชน
เกื้อกูลเขาไป. บทวา เจตสา ไดแก ดวยจิตของตน. ก็ในที่นี้ พึงทราบ
วา ทานถือเอาเจโตปริยญาณ โดยยกจิตขึ้นเปนประธาน. บทวา เจโตปริวิตกฺก ไดแก ความเปนไปแหงจิตของทาน. บทวา อฺาย แปลวา
รูแลว. บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา บุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่คูเขา
หรือคูแขนที่เหยียดออก ชื่อแมฉันใด พรหมอันตรธานจากพรหมโลกเขา
ไปปรากฏตรงหนาพาหิยะ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา เอตทโวจ ความวา
พรหมไดกลาวคํานี้ คือคําที่จะกลาวในบัดนี้ มีอาทิวา พาหิยะ ทาน
มิใชพระอรหันตแล ดังนี้ ก็ทานพาหิยะผูมิจฉาปริวิตกที่เปนไป มีอาทิวา
ผูใดผูหนึ่งจะเปนพระอรหันตหรือ ดังนี้ เหมือนจับโจรพรอมทั้งของ
กลาง. ดวยบทวา เนว โข ตฺว พาหิยะ อรหา นี้ พรหมปฏิเสธวาทาน
พาหิยะมิใชพระอเสขะในกาลนั้น. ดวยบทวา นาป อรหตฺตมคฺค วา
สมาปนฺโน นี้ แสดงวาทานพาหิยะยังเปนเสขบุคคล. แมดวยบททั้งสอง
นั้น แสดงวาทานพาหิยะไมใชพระอริยบุคคลเลย. ก็ดวยคําวา สาป เต
ปฏิปทา นตฺถิ ยาย พาหิย ตฺว อรหา วา อสฺสสิ อรหตฺตมคฺค วา
สมาปนฺโน นี้ พรหมปฏิเสธวา ทานพาหิยะเปนเพียงกัลยาณปุถุชน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิปทา ไดแก วิสุทธิ ๖ (ขางตน) มีสลี วิสุทธิเปนตน. ที่ชื่อวาปฏิปทา เพราะเปนเครื่องดําเนินไปในอริยมรรค.
บทวา อสฺสสิ แปลวา พึงเปน
ถามวา ก็ความสําคัญตนวาเปนพระอรหันตนี้ เกิดขึ้นแกทาน เพราะ
อาศัยอะไร ? ตอบวา อาจารยบางพวกกลาววา ความสําคัญตนวาเปนพระอรหันตเกิดขึ้นแกทาน เพราะทานกําจัดกิเลสไดดวยตทังคปหาน เหตุได
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สรางบุญญาธิการไวตลอดกาลนาน โดยความที่ทานเปนผูมักนอย สันโดษ
และเปนผูขัดเกลา. แตอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ทานพาหิยะไดฌาน ๔
มีปฐมฌานเปนตน เพราะฉะนั้น ความสําคัญตนวาเปนพระอรหันต จึง
เกิดขึ้นแกทาน เพราะกิเลสไมฟุงขึ้นดวยวิกขัมภนปหาน. ทั้งสองอยางนั้น
เปนเพียงมติของเกจิอาจารยเทานั้น เพราะมาในอรรถกถาวา ทาน
ประสงคแตความยกยอง และวา ทานไมปรารถนาลาภสักการะและการสรรเสริญ. เพราะฉะนั้น พึงทราบความในขอนี้ โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ลําดับนั้น ทานพาหิยะแลดูมหาพรหมผูยืนกลาวอยูในอากาศ จึง
คิดวา โอ ขอที่เราเขาใจวาเปนพระอรหันต เปนกรรมหนักแท และ
พรหมนี้กลาววา แมปฏิปทาเปนเครื่องบรรลุพระอรหัตก็ไมมีแกทาน ใครๆ
ผูเปนพระอรหันตในโลก มีอยูหรือหนอ. ลําดับนั้นจึงถามมหาพรหมนั้น
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ เก จรหิ เทวเต โลเก อรหนฺโต วา
อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา อถ เปนนิบาตใชในอรรถเริ่มคําถาม.
บทวา เก จรหิ แกเปน เก เอตรหิ. บทวา โลเก ไดแก ในโอกาสโลก. ก็ในขอนี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ ครั้งนั้น ในพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้น
อันเปนโลกเปนที่รองรับ บัดนี้ พระอรหันตหรือผูบรรลุอรหัตมรรค
มีอยูที่ไหนอันเปนที่ที่พวกเราเขาไปหาทานเหลานั้น ตั้งอยูในโอวาทของ
ทานแลว จักพนจากวัฏทุกข.
บทวา อุตฺตเรสุ ทานกลาวหมายเอาดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จากทาสุปปารกะ. บทวา อรห ไดแก ชื่อวาเปนพระอรหันต เพราะ
เปนผูไกล (จากกิเลส). จริงอยู พระอรหันตนั้น ชื่อวาเปนผูไกล คือ
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ตั้งอยูในที่ไกลแสนไกลจากสรรพกิเลส. (และ) ชือ่ วาพระอรหันต เพราะ
กําจัดกิเลสพรอมทั้งวาสนาดวยมรรค หรือฆากิเลสดุจขาศึกเสียได. จริงอยู
ขาศึกคือกิเลสทั้งหลาย อันพระผูมีพระภาคเจาฆา คือถอนแลวดวย
อรหัตมรรคโดยสิ้นเชิง. อนึ่ง ชื่อวาเปนพระอรหันต เพราะกําจัดกําคือ
กิเลสเสียได. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงยืนหยัดอยูบนปฐพีคือ
ศีล ดวยพระยุคลบาทคือวิริยะ ทรงใชพระหัตถคือศรัทธา จับขวานคือ
ญาณอันเปนเหตุกระทํากรรมใหสิ้น แลวทรงประหาร คือกําจัดกําทั้งหมด
แหงสังสารจักรอันมีดุมสําเร็จดวยอวิชชา ภพและตัณหา มีบุญญาภิสังขาร
เปนตนเปนกํา มีชราและมรณะเปนกง สอดใสเพลาอันสําเร็จดวยอาสวะ
สมุทัยประกอบเขาในรถคือภพ ๓ เปนไปตลอดกาลไมมีเบื้องตน. อีก
อยางหนึ่ง ชื่อวาพระอรหันต เพราะเปนผูควร. ความจริง พระผูมี
พระภาคเจายอมควรแกปจจัยมีจีวรเปนตนอันยิ่ง และบูชาพิเศษ เพราะ
พระองคเปนพระทักขิไณยบุคคลอันเลิศในโลกพรอมทั้งเทวโลก. อนึ่ง
ชื่อวาพระอรหันต เพราะไมมีความลับ (ในการทําบาป) จริงอยู พระตถาคตทานเรียกวาพระอรหันต เพราะไมมีความลับในการทําบาป โดย
กิเลสลามกไมมี เพราะพระองคถอนกิเลสมีราคะเปนตนไดโดยประการ
ทั้งปวง.
ชือ่ วา สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวงโดยชอบและดวย
พระองคเอง. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสรูยิ่ง ซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง
ซึ่งธรรมที่ควรกําหนดรู โดยเปนธรรมที่ควรกําหนดรู ซึง่ ธรรมที่
ควรละโดยเปนธรรมที่ควรละ ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง โดยเปนธรรมที่
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ควรทําใหแจง ซึ่งธรรมที่ควรเจริญโดยเปนธรรมที่ควรเจริญ. มีจริง
ดังที่ตรัสไววา
อภิฺเยฺย อภิฺาต ภาเวตพฺพฺจ ภาวิต
ปหาตพฺพ ปหีนมฺเม ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณ.
ธรรมที่ควรรูย ิ่ง เรารูยิ่งแลว ธรรมที่ควรเจริญ เรา
เจริญแลว ธรรมที่ควรละ เราละไดแลว เพราะฉะนั้น
แหละ พราหมณ เราจึงเปนพระพุทธเจา.
อีกอยางหนึ่ง พึงแนะนําอรรถนีโ้ ดยธรรมหมวดสามและสองทั้งปวง
เปนตน โดยนัยมีอาทิวา ธรรม ชื่อวาเปนกุศล เพราะไมมีโทษมีสุขเปน
ผล ธรรม ชื่อวาเปนอกุศล เพราะมีโทษ มีทุกขเปนผล. ในขอนี้ มี
ความสังเขปดังนี้วา ชื่อวาสัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง
โดยอาการทั้งปวง ดวยสยัมภูญาณอันไมวิปริตดวยประการดังนี้ . สวน
ความพิสดาร พึงทราบโดยนัยที่มาในวิสุทธิมรรคนั้นแล.
บทวา อรหตฺตตาย ไดแก เพื่อไดอรหัตผล. บทวา ธมฺม เทเสติ
ความวา ยอมอาง คือแสดงธรรมคือปฏิปทามีศีลเปนตน อันควรแกคุณ
พิเศษมีไพเราะในเบื้องตนเปนตน หรือธรรมคือสมถะและวิปสสนาอัน
เหมาะแกอัธยาศัยของเวไนยสัตวนั่นแล. บทวา สเวชิโต ความวา ใหถึง
ความสลดใจวา ผูเจริญ นาติเตียนจริง ความเปนปุถุชน อันเปนเหตุ
ใหเราผูไมเปนพระอรหันตเลย สําคัญวาเปนพระอรหันต และไมรูพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงแสดงธรรมอยู ก็ความเปนอยู
รูไดยาก ความตายก็รูไดยาก. อธิบายวา มีใจสลดดวยอาการตามที่กลาว
แลว ดวยคําพูดของเทวดา. บทวา ตาวเทว แปลวา ในขณะนั้นนั่นเอง.
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บทวา สุปฺปารกา ปกฺกามิ ความวา ผูมีหทัยอันปติมีพระพุทธเจาเปน
อารมณ อันเกิดขึ้นเพราะไดยินพระนามวา พุทฺโธ และถูกความสังเวช
ตักเตือนอยู จึงไดจากทาสุปปารกะหลีกไป มุงตรงกรุงสาวัตถี. บทวา
สพฺพตฺถ เอกรตฺติปริวาเสน ความวา ไดไปโดยอยูพักแรมราตรีเดียวใน
หนทางทั้งปวง. จริงอยู เมืองสาวัตถีจากทาสุปปารกะ มีระยะทาง ๑๒๐
โยชน แตทานพาหิยะนี้ ไดไปยังกรุงสาวัตถีนั้นโดยพักแรมราตรีเดียว
ตลอดระยะทางเทานี้. ทานถึงกรุงสาวัตถีในวันที่ออกจากทาสุปปารกะ
นั่นเอง. ถามวา ก็อยางไร ทานพาหิยะนี้จึงไดไปอยางนั้น ? ตอบวา
เพราะอานุภาพของเทวดา. อาจารยบางพวกกลาววา เพราะพุทธานุภาพ
ก็มี. เปนอันทานแสดงอธิบายไวดังนี้วา ก็เพราะทานกลาววา โดยพัก
แรมราตรีเดียวในที่ทุกสถาน และเพราะหนทางมีระยะ. ๑๒.๐โยชน ใน
ระหวางทาง ทานไมใหอรุณที่ ๒ ตัง้ ขึ้นในที่ที่คนอยูตอนกลางคืนในคาม
นิคมและราชธานี จึงไปถึงกรุงสาวัตถีโดยพักแรมราตรีเดียวในที่ทุกแหง.
ขอนี้ ไมพงึ เห็นอยางนี้วา ทานอยูในหนทางนั้นทั้งสิ้นเพียงราตรีเดียว
เพราะประสงคเอาความนี้วา โดยพักแรมแหงละราตรี ในหนทางทั้งหมด
มีระยะทาง ๑๒๐ โยชน ในวันสุดทายเวลาเย็น จึงถึงกรุงสาวัตถี.
ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา พาหิยะมาถึง ทรงพระดําริวา
ชั้นแรก อินทรียของทานพาหิยะยังไมแกกลา แตในระหวางชั่วครูหนึ่งจัก
ถึงความแกกลา ดังนี้แลว รอคอยใหทานมีอินทรียแกกลา จึงแวดลอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จทรงบาตรยังกรุงสาวัตถีในขณะนั้น. และทาน
พาหิยะนั้นก็เขาไปยังพระเชตวัน เห็นภิกษุเปนอันมากฉันภัตตาหารเชา
แลว จงกรมอยูในอัพโภกาสกลางแจง เพื่อปลดเปลื้องความเกียจครานกาย
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จึงถามวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ไหน. ภิกษุทั้งหลายกลาววา
พระผูมีพระภาคเจาทรงบาตรยังกรุงสาวัตถี แลวถามวา ก็ทานเลามาแต
ไหน ? ทานตอบวา มาจากทาสุปปารกะ. ภิกษุทั้งหลายกลาววา ทาน
มาไกล เชิญนั่งกอน จงลางเทา ทาน้ํามัน แลวพักสักหนอยหนึ่งใน
เวลาพระองคกลับมา ก็จักเห็นพระศาสดา. ทานพาหิยะกลาววา ทาน
ขอรับ กระผมไมรูอันตรายแหงชีวิตของตน โดยวันเล็กนอย กระผม
ไมยืนไมนั่งนานแมในที่ไหน ๆ มาสิ้นระยะทาง ๑๒๐ โยชน พอเฝา
พระศาสดาแลวจึงจักพักผอน จึงรีบดวนไปยังกรุงสาวัตถี เห็นพระผูมี
พระภาคเจาผูรุงโรจนดวยพุทธสิริหาที่เปรียบปานมิได. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา ก็สมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมากจงกรมอยูในโอกาสกลาง
แจง. ลําดับนั้นแล ทานพาหิยะ ทารุจีริยะไดเขาไปหาภิกษุเหลานั้น
ถึงที่อยู ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กห เปน กตฺถ แปลวาที่ไหน. ศัพท
วา นุ ใชในอรรถวาสงสัย. ศัพทวา โข ใชในอรรถวาทําบทใหเต็ม.
อธิบายวา ในประเทศไหนหนอแล. บทวา ทสฺสนกามา แปลวา
เปนผูใครจะเห็น. ทานแสดงไววา ก็เราปรารถนาจะเฝาและเขาไปใกล
พระผูมีพระภาคเจานั้น เหมือนคนบอดปรารถนาจักษุประสาท เหมือนคน
หนวกปรารถนาโสตประสาท เหมือนคนใบปรารถนาการกลาวใหรูเรือ่ ง
เหมือนคนมีมือเทาวิกลปรารถนามือเทา เหมือนคนขัดสนปรารถนาทรัพย
สมบัติ เหมือนคนเดินทางกันดารปรารถนาที่อันปลอดภัย เหมือนคนถูก
โรคครอบงําปรารถนาความไมมีโรค เหมือนคนถูกเรืออับปางในมหา-
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สมุทรปรารถนาแพใหญ ฉะนั้น. บทวา ตรมานรูโป ไดแก เปนผูมี
อาการรีบดวน หรือผูมีการสงเคราะหอันนาสรรเสริญ.
บทวา ปาสาทิก ความวา นํามาซึ่งความเลื่อมใสรอบดานแกชนผู
ขวนขวายในการเห็นพระรูปกาย เพราะความสมบูรณดวยความงามแหง
สรีระของพระองค อันนําความเลื่อมใสมารอบดาน อันประดับดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ พระรัศมีดา นละวา และพระเกตุมาลารัศมีที่เปลงเหนือพระเศียร. บทวา ปสาทนีย ความวา เปนที่ตั้ง
แหงความเลื่อมใส เหมาะที่จะควรเลื่อมใส หรือควรแกความเลื่อมใสของ
คนผูมีปญญาเห็นประจักษ เพราะธรรมกายสมบัติอันประกอบดวยจํานวน
พระคุณหาประมาณมิได มีทศพลญาณ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ อสาธารณญาณ ๖ อาเวณิยพุทธธรรม ๑๘ เปนตน. บทวา สนฺตินฺทฺริย ไดแก
อินทรีย ๕ ทีส่ งบระงับ เพราะปราศจากความหวั่นไหวในอินทรียหา
มีจักขุนทรียเปนตน. บทวา สนฺตมานส ไดแก มีใจสงบระงับ เพราะ
เขาถึงภาวะที่มนินทรียทหี่ กหมดพยศ. บทวา อุตฺตมทมถสมถมนุปฺปตฺต
ความวา ถึงโดยลําดับ คือบรรลุความฝกฝนและสงบอันสูงสุด กลาวคือ
ปญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติอันเปนโลกุตระตั้งอยู. บทวา ทนฺต ความวา
ชื่อวาฝกกาย เพราะมีกายสมาจารบริสุทธิ์ดี และเพราะไมมีการเลน โดย
ไมมีการคะนองมือคะนองเทาเปนตน. บทวา คุตฺต ความวา ชื่อวา คุมครองวาจา เพราะมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ดี และเพราะไมมีการเลน โดยไมมี
วาจาไรประโยชนเปนตน. บทวา ยตินฺทฺริย ไดแก ชื่อวา มีอนิ ทรียสํารวม
แลว ดวยการประกอบฤทธิ์อันเปนของพระอริยะ เพราะมีมโนสมาจาร
บริสุทธิ์ดวยดี และดวยอํานาจมนินทรีย เพราะมีความวางเฉยในการไม
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ขวนขวายและการไมพิจารณา. บทวา นาค ความวา ชื่อวา ผูประเสริฐ
เพราะเหตุเหลานี้ คือ การไมลุอํานาจฉันทาคติเปนตน กิเลสมีราคะ
เปนตน ทีล่ ะไดแลวไมกลับเกิดอีก คือไมหวนกลับมา บาปแมอะไรก็
ไมทําแมโดยประการทั้งปวง และไมไปสูภพใหม.
ก็ดวยบทวา ปาสาทิก นี้ ในอธิการนี้ ทานแสดงถึงความสําคัญ
ของพระผูมีพระภาคเจาโดยรูปกาย. ดวยบทวา ปสาทนีย นี้ แสดงถึง
ความสําคัญของพระผูมีพระภาคเจาโดยธรรมกาย. ดวยบทมีอาทิวา สนฺตินฺทฺริย นี้ แสดงถึงความสําคัญพระคุณที่เหลือ. เพราะเหตุนั้น พึงทราบ
วา ทานประกาศความสําคัญของพระผูมีพระภาคเจาแกเหลาสัตวโดยสิ้นเชิง
ในโลกสันนิวาสที่เชื่อถือประมาณ ๔ พวก.
ก็ทานพาหิยะ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนอยางนั้นกําลังเสด็จ
ไปในถนน ราเริงยินดีวา นานจริงหนอ เราจึงไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
มีสรีระอันปติ ๕ ประการถูกตองตลอดเวลา ดวงตาก็นั่งเพราะปติซาบซาน
นอมสรีระลงตั้งแตที่ ๆ ไดเห็นแลว ก็หยั่งลงทามกลางรัศมีพระวรกายของ
พระผูมีพระภาคเจา จมลงในพระรัศมีนั้น เขาไปใกลพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ นวดฟนพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา จุมพิตอยู พลางกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด. เพราะเหตุนั้น จึงกลาววา
ทานหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคเจาโปรดแสดงธรรมแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดแสดง
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ธรรมอันเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แตขาพระองคสิ้นกาล
นานเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุคโต ความวา ชื่อวา สุคต เพราะ
เสด็จไปงาม คือเสด็จไปสูที่อันงาม เสด็จไปโดยชอบ มีพระวาจาชอบ.
จริงอยู การไปทานเรียกวา คต. ก็การไปนั้นของพระผูมีพระภาคเจา
งามคือบริสุทธิ์ไมมีโทษ. ถามวา ก็การไปคืออะไร ? ตอบวา คืออริยมรรค. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจานั้นเสด็จไปสูทิศเกษมไมติดขัดดวย
การไปนั้น. แมคนอื่นพระองคก็ใหดําเนินไปดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อ
วาสุคต เพราะเสด็จไปงาม. ก็พระองคเสด็จไปสูที่อันดี คืออมตนิพพาน
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาสุคต เพราะเสด็จไปสูที่อันดี. พระองค ชื่อวา
สุคต เพราะเสด็จไปชอบ เหตุไมหวนกลับมาสูกิเลสที่พระองคประหาร
ดวยมรรคนั้น ๆ. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสวา ชื่อวา สุคต เพราะไม
มาอีก ไมกลับมา ไมหวนกลับมาสูกิเลสที่พระองคประหารไดดวยโสดาปตติมรรค. ชื่อวา สุคต เพราะไมหวนกลับมาสูกิเลสที่พระองคประหาร
ไดดวยสกทาคามิมรรค ฯ ลฯ ดวยอรหัตมรรค. อีกอยางหนึ่ง บทวา
สมฺมาคตตฺตา ความวา เพราะเสด็จไป คือดําเนินไปดวยดีดวยสัมมาปฏิบัติ แมในการกําหนดทั้ง ๓ อยาง. จริงอยู ชื่อวา สุคต เพราะ
เสด็จไปโดยชอบแมดวยอาการอยางนี้วา พระองคทรงบรรลุที่สุดญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา พุทธัตถจริยา ดวยสัมมาปฏิบัติอันบริบูรณดวยพระบารมี ๓๐ ถวน จําเดิมแตบาทมูลพระพุทธเจาทีปงกร ตราบเทาถึงมหาโพธิมณฑล ทรงพอกพูนเฉพาะหิตสุขแกโลกทั้งปวง ตอแตนั้น จึงเสด็จ
ไป คือดําเนินไป ดวยการเปนใหญในธรรมทีพ่ ระองคทรงบรรลุใน
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อริสัจ ๔ ดวยมัชฌิมาปฏิปทา กลาวคือโพชฌงคภาวนาอันยอดเยี่ยม
ไมของแวะที่สุดเหลานี้ คือ สัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ กามสุขัลลิกานุโยค
อัตตกิลมถานุโยค และดวยสัมมาปฏิบัติอันไมใชวิสัยในสัตวทั้งปวง. ก็
พระผูมีพระภาคเจานี้ตรัสโดยชอบ คือตรัสพระวาจาเฉพาะที่ควร ใน
ฐานะอันควร เพราะเหตุนั้น ชื่อวา สุคต. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสวา
เราตถาคตเปนกาลวาที พูดตามกาล ภูตวาที พูดตามที่เปนจริง อัตถวาที
พูดตามอรรถ ธัมมวาที พูดตามธรรม วินัยวาที พูดตามวินัย พูดวาจา
ที่มีหลักฐาน มีที่อางมีที่สุดประกอบดวยประโยชนตามกาลอันควร. ตรัส
ไวอีกอยางมีอาทิวา วาจาใด ไมเปนจริงไมแท ไมประกอบดวยประโยชน
และวาจานั้นไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจของชนเหลาอื่น เราตถาคตไมพูด
วาจานั้น. ชื่อวา สุคต แมเพราะตรัสชอบดวยประการฉะนี้. บทวา
ย มมสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ความวา การแสดงอางถึงกรรมใด
พึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกฌานและวิโมกขเปนตน และเพื่อสุข
ที่จะพึงบรรลุฌานและวิโมกขเปนตนนั้น แกขาพระองคตลอดกาลนาน.
บทวา อกาโล โข ตาว ความวา ดูกอนพาหิยะ ไมใชกาลเพื่อ
แสดงธรรมแกทานกอน. อธิบายวา ก็เพราะเหตุอะไร พระผูมีพระภาคเจา จึงไมมีกาลในการปฏิบัติประโยชนเกื้อกูลแกสัตวเลา เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาเปนกาลวาที. ก็ในคําวา กาโล นี้ ประสงคเอากาล
ที่เหลาเวไนยสัตวมีอินทรียแกกลา. ดวยวาเพราะเหตุที่ในขณะนั้น รูได
ยากวา อินทรียทั้งหลายของทานพาหิยะแกกลาหรือไมแกกลา ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสเทศนานั้น เมื่อทรงอางถึงเหตุแกเขาวา
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พระองคประทับยืนอยูระหวางถนน จึงตรัสวา อนฺตฆร ปวิฏมฺหา
ดังนี้.
บทวา ทุชฺชาน แปลวา พึงรูไดยาก. ดวยบทวา ชีวิตนฺตรายาน
ทานพาหิยะประสงคจะกลาววา การเปนไปหรือไมเปนไปแหงธรรมอันทํา
อันตรายตอชีวิต จึงกลาววา ชีวิตนฺตรายาน ดังนี้ ดวยอํานาจการหมุน
เวียน. จริงอยางนั้น ชีวิตคือความเปนไปเนื่องดวยปจจัยเปนอันมาก
และอันตรายตอชีวิตนั้นก็มีมาก. สมจริงดังที่ตรัสวา
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป
โก ชฺา มรณ สุเว
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจนุ า
พึงรีบทําความเพียรในวันนี้แหละ ใครเลาจะรู
ความตายในวันพรุง เพราะวาความผัดเพี้ยนดวย
มฤตยูอันมีเสนาใหญ ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย.
ก็เพราะเหตุไร ทานพาหิยะนี้จึงมุงแตอันตรายชีวิตเทานั้นเปนอัน
ดับแรก. อาจารยบางพวกแกวา เพราะทานรูแตอารมณที่เปนนิมิตหรือ
ฉลาดในสิ่งที่คนไมเห็น. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา เพราะทานไดยิน
อันตรายชีวิตในสํานักของเทวดา. ก็ทา นถูกอุปนิสัยสมบัติตักเตือนจึงกลาว
อยางนั้น เพราะเปนผูมีภพสุดทาย. จริงอยู ทานเหลานั้นยังไมบรรลุ
พระอรหัต จึงไมสิ้นชีวิต. ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา มีพระประสงคจะทรงแสดงธรรมแกทานนั่นแหละ จึงหามไวถึง ๒ ครั้ง ไดยิน
วาพระองคมีพระดําริอยางนี้วา ตั้งแตเวลาที่พาหิยะนี้เห็นเรา สรีระทั้งสิ้น
อันปติถูกตองไมขาดระยะ กําลังปติมีความรุนแรง แมจักฟงธรรมแลวก็ไม
สามารถแทงตลอดไดจึงหามไว ตราบเทาที่มัชฌัตตุเปกขาจะดํารงอยูกอน
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แมความกระวนกระวายในกายของทานก็มีกําลัง เพราะทานมาสูหนทาง
สิ้นระยะทาง ๑๒๐ โยชน แมทานระงับความกระวนกระวายอยูกอน เพราะ
เหตุนั้น จึงทรงปฏิเสธถึง ๒ ครั้ง. แตอาจารยบางพวกกลาววา พระผูม-ี
พระภาคเจาไดทรงทําอยางนั้น เพื่อใหเกิดความเอื้อเฟอในการฟงธรรม.
แตพระองคถูกขอรองถึงครั้งที่ ๓ ทรงเห็นมัชฌัตตุเปกขาเปนเครื่องระงับ
ความกระวนกระวาย และอันตรายชีวิตที่ปรากฏแกทาน ทรงดําริวา บัดนี้
เปนกาลเพื่อแสดงธรรม จึงเริ่มแสดงธรรมโดยนัยมีอาทิวา ตสฺมาติห เต
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺมา ความวา เพราะทานเปนผูเกิด
ความขวนขวายออนวอนเราอยางยิ่ง หรือเพราะทานกลาววาอันตรายชีวิต
รูไดยาก และอินทรียของทานแกกลาแลว. ศัพทวา ติห เปนเพียงนิบาต.
บทวา เต แปลวา อันทาน. ดวยคําวา เอว นี้ ตรัสถึงอาการที่จะกลาว
ในบัดนี้. บทวา สิกฺขิตพฺพ ความวา พึงทําการศึกษาโดยสิกขาแมทั้ง ๓
มีอธิศีลสิกขาเปนตน.
แตเมื่อพระองคจะทรงแสดงอาการที่จะพึงศึกษา จึงตรัสคํามีอาทิวา
ทิฏเ ทิฏ มตฺต ภวิสฺสติ เมื่อเห็นก็เปนเพียงแตเห็น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏเ ทิฏ มตฺต ไดแก สักวาการ
เห็นรูปายตนะ ดวยจักขุวิญญาณ. อธิบายวา เธอพึงศึกษาวา จักขุวิญญาณเห็นซึ่งรูปในรูปเทานั้น หาเห็นสภาพลักษณะมีอนิจจลักษณะ
เปนตนไม ฉันใด รูปทีเ่ หลือจักเปนเพียงอันเราเห็นดวยวิญญาณที่เปน
ไปทางจักขุทวารนั้นเทานั้น. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา การรูแ จงซึ่งรูป
ในรูปดวยจักขุวิญญาณ ชือ่ วา เห็นรูปในรูปที่เห็น. บทวา มตฺตา แปลวา
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ประมาณ. ประมาณแหงรูปนี้ที่เห็นแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทิฏฐมัตตะ. อธิบายวา จิตเปนเพียงจักขุวิญญาณเปนประมาณเทานั้น. ทาน
อธิบายไววา จักขุวิญญาณ ยอมไมกําหนัด ขัดเคือง หลงในรูปทีม่ าปรากฏ
ฉันใด เราจักตั้งชวนจิตไวโดยประมาณแหงจักขุวิญญาณอยางนี้วา ชวนจิตของเราจักเปนเพียงจักขุวิญญาณเทานั้น เพราะเวนจากราคะเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง รูปที่จักขุวิญญาณเห็น ชื่อวา ทิฏฐะ. จิต ๓ ดวงคือสัมปฏิจฉนจิต สันติรณจิตและโวฏฐัพพนจิต ที่เกิดขึ้นเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ
ชื่อวา ทิฏฐมัตตะ. พึงทราบความในขอนี้อยางนี้วา จิต ๓ ดวงนี้ ยอม
ไมกําหนัด ขัดเคือง ลุมหลง ฉันใด เมื่อรูปมาปรากฏ เราก็จักใหชวนจิตเกิดขึ้นโดยประมาณสัมปฏิจฉนจิตเปนตนนั้นนั่นแหละ เราจะไมให
กาวลวงประมาณนั้นเกิดขึ้นดวยความกําหนัดเปนตน ฉันนั้น. ในสุตะ
และมุตะก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็บทวา มุต พึงทราบคันธายตนะ รสายตนะและ
โผฏฐัพพายตนะกับดวยวิญญาณ ซึ่งมีคันธายตนะ รสายตนะ และโผฏฐัพพายตนะนั้นเปนอารมณ. ก็ในคําวา วิฺาเต วิฺาณมตฺต นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ ชื่อวา วิญญาตะ ไดแก อารมณที่มโนทวาราวัชชนจิต
แจงแลว. เมื่อรูแจงอารมณนั้นก็เปนอันชื่อวา มโนทวาราวัชชนจิตรูแจง
แลว เหตุนั้น จึงชื่อวา มีอาวัชชนจิตเปนประมาณ. ในขอนี้มีอธิบาย
ดังนี้วา อาวัชชนจิตยอมไมกําหนัด ขัดเคือง ลุมหลง ฉันใด เราจักพัก
จิตโดยประมาณแหงอาวัชชนจิตเทานั้น ไมยอมใหเกิดขึ้นดวยความกําหนัด
เปนตน ฉันนั้น. บทวา เอวฺหิ เต พาหิย สิกขฺ ติ พฺพ ความวา พาหิยะ
เธอพึงศึกษาโดยคลอยตามสิกขาทั้ง ๓ ดวยปฏิปทานี้อยางนี้.
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ดังนี้นั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงจําแนกอารมณอันแตกตาง
โดยประเภทอารมณ ๖ พรอมวิญญาณกาย ๖ อยางยอและตามความพอใจ
ของพาหิยะ ดวยวิปสสนา โดยโกุฏฐาสะทั้ง ๔ มีรูปอันตนเห็นแลวเปนตน
แลวจึงทรงแสดงญาตปริญญาและตีรณปริญญาในขอนั้นแกเธอ. อยางไร ?
เพราะวา ในขอนี้รูปารมณเปนอันชื่อวา ทิฏฐะ เพราะอรรถวาอันจักขุวิญญาณพึงเห็น. สวนจักขุวิญญาณพรอมวิญญาณที่เปนไปทางจักขุทวาร
นั้น ชื่อวา ทิฏฐะ เพราะอรรถวาเห็น. แมทั้งสองอยางนั้น เปนเพียง
ธรรมที่เปนไปตามปจจัยเทานั้น. ในขอนี้ ใคร ๆ จะทําเองหรือใหผูอื่น
ทําก็หาไดไม. จริงอยู ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้ วา จักขุวิญาณนั้นชื่อวา
ไมเที่ยง เพราะมีแลวกลับไมมี ชื่อวา เปนทุกข เพราะถูกความเกิดขึ้น
และดับไปบีบคั้น ชื่อวา เปนอนัตตา เพราะอรรถวาไมเปนไปในอํานาจ
เหตุนั้น ในขอนั้น จะจัดเปนโอกาสของธรรมมีความกําหนัดเปนตนแหง
บัณฑิตไดที่ไหน.
พึงทราบวินิจฉัยแมในสุตะเปนตน บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงปหานปริญญาพรอมมูลเหตุเบื้องสูง แกบัณฑิตผูตั้งอยูในญาตปริญญาและตีรณปริญญา จึงเริ่มคํามีอาทิวา ยโต โข เต พาหิย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโต ไดแก ในกาลใดหรือเพราะเหตุ
ใด. บทวา เต ไดแก ตว แกเธอ. บทวา ตโต ไดแก ในกาลนั้นหรือ
เพราะเหตุนั้น. บทวา เตน ความวา ดวยรูปอันเธอเห็นแลวเปนตน
หรือดวยกิเลสมีราคะเปนตน อันเนื่องกับรูปที่เธอเห็นแลวเปนตน. ตรัส
คํานี้ไววา พาหิยะ ในกาลใด หรือเพราะเหตุใด เพียงรูปที่เธอเห็นแลว
เปนตน จักมีแกเธอผูปฏิบัติตาม วิธีที่เรากลาวแลวในรูปที่เห็นแลว
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เปนตน ดวยการหยั่งรูสภาพที่ไมวิปริต ในกาลนั้นหรือเพราะเหตุนั้น
เธอจักไมมีพรอมดวยกิเลสมีราคะเปนตน ที่เนือ่ งดวยรูปที่เธอเห็นแลว
เปนตน เธอจักเปนผูไมกําหนัด ขัดเคือง หรือลุมหลง หรือจักไมเปน
ผูเนื่องกับรูปที่เธอเห็นแลวเปนตนนั้น เพราะละราคะเปนตนไดแลว.
บทวา ตโต ตฺว พาหิย น ตตฺถ ความวา ในกาลใดหรือเพราะเหตุใด
เธอจักเปนผูกําหนัดเพราะราคะนั้น ขัดเคืองเพราะโทสะ หรือลุมหลง
เพราะโมหะ ในกาลนั้นหรือเพราะเหตุนั้น เธอจักไมมีในรูปที่เห็นแลว
เปนตนนั้น หรือเมื่อรูปนั้นที่เห็นแลว หรือเสียงและอารมณที่ทราบแลว
เธอจักไมเปนผูของตั้งอยูดวยตัณหามานะและทิฏฐิวา นั่นของเรา เราเปน
นั่น นั่นเปนอัตตาของเรา. ดวยคําเพียงเทานี้ พระองคทรงใหปหานปริญญาถึงทีส่ ุดแลวแสดงขีณาสวภูมิ. บทวา ตโต ตฺว พาหิย เนวิธ น
หุร น อุภยมนฺตเรน ความวา พาหิยะ ในกาลใด เธอจักไมเปนผูเกี่ยว
เนื่องในรูปที่เห็นแลวเปนตนนั้น ดวยกิเลสมีราคะเปนตนนั้น ในกาลนั้น
เธอจักไมมีในโลกนี้ ในโลกหนาและในโลกทั้งสอง. บทวา เอเสวนฺโต
ทุกฺขสฺส ความวา จริงอยู ในขอนี้ มีอธิบายเพียงเทานี้ วา ก็ทสี่ ุด เขต
กําหนด และความหมุนเวียนแหงกิเลส ทุกขและวัฏทุกขเทานี้. ก็อาจารย
เหลาใดถือบทวา อุภยมนฺตเรน แลวจึงปรารถนาชื่อระหวางภพ คําของ
อาจารยเหลานั้นผิด. จริงอยู ภาวะระหวางภพทานคัดคานแลวในพระอภิธรรมทีเดียว. ก็คําวา อนฺตเรน เปนการแสดงวิกัปอื่น. เพราะเหตุนั้น
ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้วา ก็วิกัปอื่น ไมมีในโลกนี้โลกหนาหรือทั้งสอง.
อีกอยางหนึ่ง คําวา อนฺตเรน เปนการแสดงความไมมีวิกัปอื่น. คํานั้น
อธิบายดังนี้วา ก็ที่ตั้งอื่นไมมีโนโลกนี้โลกหนา ถึงระหวางภพก็ไมมี.
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อนึ่ง อาจารยแมเหลาใด ถือเอาโดยไมแยบคายซึ่งอรรถสุตตบทเหลานี้วา
อันตราปรินิพพายี และวาสัมภเวสี แลวกลาววา ภพอื่นยังมีอยูเหมือนกัน
อาจารยแมเหลานั้น เพราะถูกคัดคานวา อรรถสุตตบทตนวา ชื่อวา
อันตราปรินิพพายี เพราะไมผานทามกลางอายุในภูมินั้นมีอวิหาพรหม
เปนตน แลวปรินิพพานดวยกิเลสปรินิพพานสิ้นเชิง เพราะบรรลุอรหัตมรรคในระหวาง หาไดมีในภพอื่นไม และถูกคัดคานอรรถสุตตบทหลัง
วา สัตวเหลาใดจักไมเปนอยางนั้น สัตวเหลานั้น จักเปนผูสิ้นอาสวะมี
ในภพกอน อธิบายวา ชื่อวา สัมภเวสี เพราะแสวงหาภพใหมผิดตรงขาม
กับอันตราปรินิพพายีบุคคลนั้น และชื่อวา เสขปุถุชน เพราะยังละภวสังโยชนไมได อนึ่ง บรรดากําเนิด ๔ อัณฑชสัตวและชลาพุชสัตว ยังไมทํา
ลายกระเปาะไขหรือกระเปาะหัวไสอยูตราบใด ก็ชื่อวา สัมภเวสีอยูตราบนั้น
สัตวที่ออกไปจากกระเปาะไขและกระเปาะหัวไส ก็ชื่อวา สัมภเวสีอยูตราบนั้น
และอุปปาติกสัตว ชื่อวาสัมภเวสี ในขณะจิตดวงแรก ตั้งแตขณะจิตดวงที่ ๒
ไป ชื่อวา ภูต อนึ่ง สัตวทั้งหลายเกิดดวยอิริยาบถใด ยังไมถงึ อิริยาบถ
อื่นจากนั้นตราบใด ก็ยังชื่อวา สัมภเวสี อยูตราบนั้น ตอจากนั้น จัดเปน
ภูต เพราะเหตุนั้น จึงถูกคัดคานวาไมมีดังนี้. ก็เมื่อมีอรรถทีค่ ลอยตาม
บาลีตรง ๆ จะเปนประโยชนอะไรดวยอรรถที่กําหนดดวยภพอื่นซึ่งไม
สามารถจะขยายไดแล. ก็อาจารยเหลาใดกลาวขอยุติวา จะเห็นธรรมที่
เปนไปดวยความสืบตอปรากฏในสวนอื่นไมขาดสาย ขอนั้นพึงปรากฏแม
ในความสืบตอแหงอวิญญาณกทรัพยมีขาวเปลือกเปนตน ฉันใด แมใน
ความสืบตอแหงสวิญญาณกสังขาร ก็พึงปรากฏในสวนอื่นโดยไมขาดสาย
ฉันนั้น อนึ่ง นัยนี้ยอมเหมาะในเมื่อมีภพอื่น หาใชโดยประการอื่นไม.
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ก็เพราะเหตุนั้น ทานผูมีฤทธิ์บรรลุความเชี่ยวชาญทางใจ อธิษฐานกาย
คลอยตามจิต พึงคัดคานขอยุติ โดยการจากพรหมโลกมายังโลกนี้ หรือ
จากโลกนี้ไปยังพรหมโลกขณะเดียวกัน ถาปรารถนาความเปนไปของ
ธรรมในสวนที่ไมขาดสายในที่ทุกสถานไซร แมถาทานผูมีฤทธิ์ทั้งหลาย
จะพึงมีอิทธิวิสัยเปนอจินไตยไซร คํานั้นจะพึงเสมอกันแมในที่นี้ เพราะ
พระบาลีวา กมฺมวิปาโก อจินฺเตยฺโย ผลกรรมเปนอจินไตย เพราะเหตุ
นั้น คํานั้นเปนเพียงมติของอาจารยเหลานั้นเทานั้น. เพราะวา สภาวธรรม
มีสภาพเปนอจินไตย สภาวธรรมเหลานั้นบางแหงจึงปรากฏในสวนที่ขาด
สายดวยปจจัย บางแหงปรากฏในสวนที่ไมขาดสาย. จริงอยางนั้น สิ่งที่เกิด
ขึ้นเพราะปจจัยมีรูปเปรียบและเสียงสะทอนเปนตน ยอมเกิดปรากฏในสวน
หนึ่งมีสวนแหงกระจกและภูเขาเปนตน จากปจจัยมีเสียงกึกกองขางหนา
เปนตน. เพราะเหตุนั้น จึงไมพึงนอมสิ่งทั้งหมดในที่ทุกอยางแล. ในขอนี้
มีความสังเขปเทานี้. สวนความพิสดารมีการวิจารณเรื่องของภพอื่นอันให
สําเร็จอุทาหรณเปนตนของรูปเปรียบ พึงคนดูในฎีกากถาวัตถุปกรณเถิด.
สวนอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา บทวา อิธ ทานกลาวหมายเอา กามภพ.
บทวา หุร กลาวหมายเอาอรูปภพ. บทวา อุภยมนฺตเรน กลาวหมาย
เอารูปภพ. อาจารยพวกอื่นกลาววา บทวา อิธ ไดแก อายตนะภายใน.
บทวา หุร ไดแก อายตนะภายนอก. บทวา อุภยมนฺตเรน ไดแก
จิตและเจตสิก. อีกอยางหนึ่ง อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา บทวา อิธ
กลาววา ปจจยธรรม. บทวา หุร กลาววา ปจจยุปปนธรรม ธรรมเกิด
แตปจจัย . บทวา อุภยมนฺตเรน กลาววา บัญญัติธรรม. คํานั้นทั้งหมด
ไมมีในอรรถกถา. ธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ พึงสงเคราะหดวยอาการ ๔
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โดยรูปที่จักขุวิญญาณเห็นแลวเปนตน ดวยคํามีอาทิวา ทิฏเ ทิฏ มตฺต
ภวิสฺสติ เมื่อจักขุวิญญาณเห็นรูป ก็เปนเพียงแตเห็น อยางนี้กอน ใน
ธรรมเหลานั้น ทานแสดงถึงอสุภภาวนา ทุกขานุปสสนา อนิจจานุปสสนา
และอนัตตานุปสสนา โดยมุขคือการเวนจากการยึดถือวางาม เปนสุข เปน
ของเที่ยง และเปนตัวตนแล. เมื่อวาโดยสังเขป ทานกลาววิปสสนากับ
วิสุทธิเบื้องต่ํา. ดวยคําวา ตโต ตฺว พาหิย น เตน นี้ ตรัสถึงมรรค
เพราะประสงคเอาการตัดกิเลสมีราคะเปนตนไดเด็ดขาด. ดวยคําวา ตโต
ตฺว พาหิย น ตตฺถ ตรัสถึงผลจิต. ดวยคําวา เนวิธา เปนตน พึง
เห็นวา ตรัสถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
อถ โข พาหิย ฯ เป ฯ อาสเวหิ จิตตฺ  วิมุจฺจติ ดังนี้.
จิตของทานพาหิยะหลุดพนจากอาสวะดวยการแสดงบทยอนี้. บทวา
ตาวเทว ไดแก ในขณะนั้นนั่นเองไมใชกาลอื่น. บทวา อนุปาทาย
แปลวา ไมยดึ มั่น. บทวา อาสเวหิ ความวา จากกามราคะเปนตนที่มี
ชื่อวา อาสวะ เพราะไหลไปคือเปนไปจากภวัคคพรหมถึงโคตรภู และ
เปนเหมือนเครื่องหมักดองมีสุราเปนตนโดยอรรถวาหมักไวนาน. บทวา
วิมุจฺจติ ความวา หลุดพนคือสลัดออก (กามราคะเปนตน ) ดวยสมุจเฉทวิมุตติและปฏิปสสัทธิวิมุตติ.
ก็ทานพาหิยะนั้นพอฟงธรรมของพระศาสดาเทานั้น ชําระศีลให
หมดจด อาศัยสมาธิจิตตามที่ไดแลวเริ่มวิปสสนาเปนขิปปาภิญญาบุคคล ให
อาสวะทั้งปวงสิ้นไปบรรลุพระอรหัตพรอมปฏิสัมภิทาขณะนั้นนั่นเอง. ทาน
ตัดกิเลสดุจกระแสน้ําในสงสาร ทําที่สุดแหงวัฏทุกขทรงรางกายครั้งสุดทาย
ถูกธรรมดาเปนไปดวยปจจเวกขณญาณ ๑๙ อยางตักเตือน จึงทูลขอบวช
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กะพระผูมีพระภาคเจา ถูกตรัสถามวา เธอมีบาตรและจีวรบริบูรณแลว
หรือ กราบทูลวายังไมบริบูรณ พระเจาขา ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะ
เธอวา ถาเชนนั้น เธอจงแสวงหาบาตรและจีวร ดังนี้แลวเสด็จหลีกไป.
เพราะเหตุนั้น จึงกลาววา อถ โข ภควา ฯ เป ฯ ปกฺกามิ ดังนี้.
ไดยินวา ทานพาหิยะนั้น เมื่อกระทําสมณธรรมสิ้น ๒๐,๐๐๐ ป
ในพระศาสนาของพระกัสสปทศพลคิดวา ธรรมดาวา ภิกษุ เมื่อตนได
ปจจัยแลวทําทานตามสมควรจึงฉันดวยตนจึงควร ดังนี้แลวไมไดทําการ
สงเคราะหดวยบาตรหรือจีวรแมแกภิกษุรูปหนึ่ง. เหตุนั้น ทานจึงไมมี
อุปนิสัยเอหิภิกขุอุปสัมปทา. แตอาจารยบางพวกกลาววา ไดยินวา ทาน
เปนโจรคราววางพระพุทธเจา ผูกมัดธนูตั้งตัวเปนโจรในปาเห็นพระปจเจพุทธเจาองคหนึ่ง เพราะความโลภในบาตรและจีวร จึงใชธนูยิงทาน
แลวถือเอาบาตรและจีวรไป ดวยเหตุนั้น บาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์
จักไมเกิดแกทาน พระศาสดาทรงทราบดังนั้นแลว จึงมิไดทรงประทาน
บรรพชาดวยเอหิภิกขุแล. แมทานกําลังเที่ยวแสวงหาบาตรและจีวรอยู
แมโคตัวหนึ่งวิ่งมาโดยเร็วขวิดใหเธอถึงสิ้นชีวิต ซึ่งทานหมายกลาววา
อถ โข อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต พาหิย ทารุจรี ิย คาวี ตรุณวจฺฉา
อธิปติตฺวา ชีวิตา โวโรเปสิ ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
หลีกไปไมนาน แมโคลูกออนขวิดทานพาหิยทารุจีริยะใหลมลงสิ้นชีวิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจิรปกฺกนฺตสฺส แปลวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปไมนาน. บทวา คาวี ตรุณวจฺฉา ไดแก นางยักษิณีแปลงเปนแมโคลูกออน. บทวา อธิปติตฺวา ไดแก กดขีค่ ือย่ํายี.
บทวา ชีวิตา โวโรเปสิ ความวา แมโคนั้น ใหเกิดจิตกอเวรขึ้นดวย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 155

เหตุเพียงไดเห็น เพราะไดความอาฆาตในอัตภาพกอนจึงเอาเขาขวิดใหสิ้น
ชีวิต.
พระศาสดาทรงบาตรแลวเสวยพระกระยาหารเสร็จแลวพรอมภิกษุ
จํานวนมากเสด็จออกจากนคร ทอดพระเนตรเห็นทานพาหิยะตกอยูที่กอง
หยากเยื่อ ทรงบัญชาภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย เธอยืนอยูที่ประตู
เรือนหลังหนึ่งชวยกันนําเตียงออกมา นํารางนี้ออกไปจากนครทําฌาปนกิจ
กอสถูปไว. ภิกษุทั้งหลายไดทําอยางนั้น. ก็แลครั้นทําแลวไปยังวิหารเฝา
พระศาสดากราบทูลกิจที่ตนทําแลว จึงทูลถามถึงอภิสัมปรายภพของทาน
พาหิยะ. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสบอกแกภิกษุเหลานั้นวา
ทานพาหิยะปรินิพพานแลว. ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระองคจงตรัสบอกวา ทานพาหิยทารุจีริยะบรรลุพระอรหัต
แลวหรือ ทานบรรลุพระอรหัตที่ไหน. และเมื่อตรัสวา ในเวลาที่ฟงธรรมของเรา พวกภิกษุจึงทูลถามวา ก็พระองคแสดงธรรมแกทานใน
เวลาไหน. พระศาสดาตรัสวา เมื่อเรากําลังบิณฑบาตยืนอยูระหวางถนน
วันนี้เอง. ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมที่พระองค
ยืนตรัสในระหวางถนนนั้นมีประมาณนอย ทานทําคุณวิเศษใหเกิดดวย
เหตุเพียงเทานั้นไดอยางไร. พระศาสดาเมื่อทรงแสดงวา ภิกษุทั้งหลาย
เธออยาประมาณธรรมของเราวามีนอยหรือมาก แมคาถาตั้งหลายพันแต
ไมประกอบดวยประโยชนไมประเสริฐเลย สวนบทคาถาแมบทเดียวซึ่ง
ประกอบดวยประโยชนยงั ประเสริฐกวา จึงตรัสคาถานี้ในธรรมบทวา
สหสฺสมป เจ คาถา
อนตฺถปทสฺหิตา
เอก คาถาปท เสยฺโย
ย สุตฺวา อุปสมฺมติ.
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ถาคาถาแมตั้งพัน แตประกอบดวยบทอันไมเปน
ประโยชน บทคาถาบทเดียวซึ่งบุคคลฟงแลวยอม
สงบระงับไดยังประเสริฐกวา ดังนี้.
เมื่อทรงแสดงวา เธอเปนผูควรแกการบูชาดวยเหตุเพียงปรินิพพาน
อยางเดียวก็หาไม โดยที่แทเธอเปนผูสมควรแกการบูชาแมดวยภาวะอัน
เลิศกวาภิกษุสาวกของเราผูเปนขิปปาภิญญา จึงทรงสถาปนาทานไวใน
เอตทัคคะวา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกผูเปนขิปปาภิญญา ทาน
พาหิยทารุจีริยะเปนเลิศ ซึ่งทานหมายกลาวไววา อถ โข ภควา สาวตฺถิย
ปณฺฑาย จริตฺว ฯ เป ฯ ปริพิพฺพุโต ภิกฺขเว พาหิโย ทารุจีรโย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปจฺฉาภตฺต ไดแก หลังจากเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว. บทวา ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ไดแก เสด็จกลับจากทรงบิณฑบาต. แมทั้งสองบท ทานก็อธิบายวา เสวยพระกระยาหาร
เสร็จแลว. บทวา นีหริตวฺ า ความวา ใหนําออกไปภายนอกพระนคร. บท
วา ฌาเปถ แปลวา จงทําฌาปนกิจ. บทวา ถูปฺจสฺส กโรถ ความวา
และจงนําสรีรธาตุของทานพาหิยะมากอพระเจดียไว. ในขอนัน้ พระองค
ตรัสเหตุไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพื่อนสพรหมจารีของพวกเธอ
ปรินิพพานแลว. ขอนั้นมีอธิบายวา ทานพาหิยะนั้นไดประพฤติธรรมคือ
ขอปฏิบัติมีอธิศีลเปนตน ที่พวกเธอประพฤติแลวและกําลังประพฤติอยูที่
ชื่อวาพรหม เพราะอรรถวาประเสริฐ ไดประเสริฐเสมอกับพวกเธอ
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา สพรหมจารี ไดทํากาละแลวตามปกติแหงมรณกาล
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา พวกเธอจงเอาเตียงหามสรีระ
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ของทานไปทําฌาปนกิจ และกอสถูปของทานไว. บทวา ตสฺส กา คติ
ความวา บรรดาคติทั้ง ๕ ทานมีคติอุปบัติภพเปนอยางไร. อนึ่ง บทวา
คติ แปลวาบังเกิด อธิบายวา คติของทานตกลงอยางไรวาเปนพระอริยะ
หรือปุถุชน. บทวา อภิสมฺปราโย ไดแก ทานละไปแลวเกิดในภพหรือ
ดับในภพ. วาโดยอรรถ เปนอันทรงประกาศวาทานปรินิพพานดวยการ
ตรัสสั่งสรางสถูปไว ก็จริง แตถึงกระนั้น เหลาภิกษุผูไมรูดวยเหตุเพียง
เทานั้นก็จะทูลถามวา คติของทานเปนอยางไร หรือผูประสงคจะใหทําให
ปรากฏชัด จึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาอยางนั้น.
บทวา ปณฺฑิโต โดยความวา ชื่อวาบัณฑิต เพราะไป คือดําเนินไป
ไดแกเปนไปดวยปญญา ชื่อวาปณฑะ เพราะบรรลุดวยปญญาอันสัมปยุต
ดวยอรหัตมรรค. บทวา ปจฺจปาที แปลวา ดําเนินไปแลว. บทวา
ธมฺมสฺส ไดแก โลกุตรธรรม. บทวา อนุธมฺม ไดแก ธรรมคือ
ปฏิปทามีสีลวิสุทธิเปนตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา ธมฺมสฺส ไดแก นิพพานธรรม. บทวา อนุธมฺม ไดแก ธรรมคืออริยมรรคและอริยผล. บทวา
น จ ม ธมฺมาธิกรณ ความวา ก็เหตุแหงการแสดงธรรม ไมทําเราให
ลําบาก เพราะปฏิบัติตามที่ทรงพร่ําสอน. จริงอยู ทานฟงธรรมหรือเรียน
กรรมฐานในสํานักของพระศาสดา ไมปฏิบัติธรรมตามที่ทรงพร่ําสอน
ชื่อวา ทําพระศาสดาใหทรงลําบาก ซึง่ ทานหมายกลาวไววา
วิหึสสฺี ปคุณ น ภาสึ
ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรหฺเม
เรามีความสําคัญในความลําบาก จึงไมกลาวธรรม
ใหคลองแคลว ใหประณีต ในหมูชน ในหมูพ รหม.
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อีกอยางหนึ่ง บทวา น จ ม ธมฺมาธิกรณ ความวา จะเปนเหตุ
แหงธรรมนี้ก็หามิได. ทานอธิบายคํานี้ไววา ชือ่ วา ไมทําเราใหลําบาก
เพราะปฏิบัติศาสนธรรมของเรานี้ดวยดี อันเปนเหตุนําสรรพสัตวออกจาก
วัฏทุกข. ก็ผูปฏิบัติชั่ว ทําลายศาสนธรรม ชื่อวาใหการประหารสรีระ
คือธรรมของพระศาสดา. แตทานพาหิยะนี้ทําสัมมาปฏิบัติใหถึงที่สุดแลว
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. ดวยเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา
ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเว พาหิโย ทารุจีรโิ ย.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบวาพระพาหิยเถระ
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ และวาคติของพระขีณาสพทั้งหลายผูปรินิพพานแลวเชนนั้นอันคนจํานวนมากรูไดยาก โดยอาการทั้งปวง. บทวา อิม อุทาน ไดแก ทรงเปลงอุทานอันแสดงอานุภาพแหง
ปรินิพพานอันไมประดิษฐานอยูแลวนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยตฺถ ความวา อาโปธาตุ ปฐวีธาตุ
เตโชธาตุ และวาโธธาตุไมหยั่งลงคือไมประดิษฐานอยูในนิพพานธาตุใด.
เพราะเหตุไร ? เพราะพระนิพพานมีสภาวะเปนอสังขตรรม. จริงอยู แมสิ่ง
เล็กนอยแหงสังขตธรรมก็ไมมีในพระนิพพานนั้น. บทวา สุกฺกา ความวา
ดาวพระเคราะหและดาวนักษัตรอันไดชื่อวา สุกกะ เพราะมีรัศมีขาว ไม
โชติชวงคือไมสวางไสว. บทวา อาทิจฺโจ นปฺปกาสติ ความวา แม
พระอาทิตยอันสามารถแผแสงสวางไปขณะเดียว ๓ ทวีป ก็ไมแผดแสง
ดวยอํานาจรัศมี. บทวา น ตตฺถ จนฺทิมา ภาติ ความวา แมเมื่อ
พระอาทิตยมีรัศมีแรงกลา ฝายพระจันทรมีรัศมีเยือกเย็นนาใคร ก็ไมรุง-
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โรจน เพราะกําจัดรัศมีอันสวางของตน เหตุที่ไมมีในพระนิพพานนั้น.
พระองคตรัสวา ตโม ตตฺถ น วิชชฺ ติ ความมืดไมมีในพระนิพพาน
นั้น ดังนี้ ทรงหมายเอาความสงสัยวา ถาพระจันทรและพระอาทิตยไมมี
ในพระนิพพานนั้นไซร พระนิพพานนั้นก็จะพึงมืดมิดทีเดียว ดุจโลกันตนรก. จริงอยู เมื่อรูปมี ความมืดก็มี. บทวา ยทา จ อตฺตนา เวทิ
มุนิ โมเนน พฺราหฺมโณ ความวา พราหมณผูเปนพระอริยสาวก ซึ่ง
ไดนามวามุนี เพราะประกอบดวยมรรคญาณอันไดชื่อวาโมนะ เพราะรู
สัจจะ ๔ และประกอบดวยโมเนยยปฏิปทาทางกายเปนตน ละอาการมีการ
ฟงตาม ๆ กันมาเปนตนดวยตนคือตนเอง ในขณะอรหัตมรรค ในกาลใด
คือในเวลาใดดวยปฏิเวธญาณ กลาวคือโมนะนั้นนั่นเองแหละรู คือรูแจง
พระนิพพานกระทําใหประจักษแกตน. ปาฐะวา อเวทิ ดังนี้กม็ ี. อธิบาย
วาไดรูทั่วถึง. ศัพทวา อถ ในคําวา อถ รูปา อรูปา จ สุขทุกขฺ า ปมุจฺจติ
แปลวา ภายหลังแตการตรัสรูพระนิพพานนั้น. บทวา รูปา ไดแก รูปธรรม. ดวยบทวารูปานั้น เปนอันทานถือเอาปญจโวการภพและเอกโวการภพ. บทวา อรูปา ไดแกอรูปธรรม. ดวยบทวาอรูปานั้น เปนอันทาน
ถือเอาอรูปภพ เพราะไมเจือปนกับรูปที่เรียกวา จตุโวการภพก็มี. บทวา
สุขทุกฺขา ความวา จากวัฏฏะแมที่มีทั้งสุขทั้งทุกขอันเกิดขึ้นในที่ทุกแหง.
อีกอยางหนึ่ง บทวา รูปา ไดแก เพราะปฏิสนธิในรูปโลก. บทวา อรูปา
ไดแก เพราะปฏิสนธิในอรูปโลก. บทวา สุขทุกฺขา ไดแกเพราะปฏิสนธิ
ในกามาวจรภูมิ. จริงอยู กามภพมีทั้งสุขและทุกขเจือปนกัน. พราหมณนั้น
ยอมพนจากวัฏฏะแมทั้งสิ้นนั้นโดยสิน้ เชิงทีเดียว ดวยประการฉะนี้แล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 160

แมดวยคาถา ๒ คาถา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา พระนิพพานเห็นปานนี้ เปนคติแหงพาหิยะผูเปนบุตรของเราแล.
จบอรรถกถาพาหิยสูตรที่ ๑๐
จบโพธิวรรควรรณนาที่ ๑
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมโพธิสตู ร ๒. ทุติยโพธิสูตร ๓. ตติยโพธิสตู ร ๔. อชปาลนิโครธสูตร ๕. เถรสูตร ๖. มหากัสสปสูตร ๗. ปาวาสูตร ๘. สังคามชิสูตร ๙. ชฏิลสูตร ๑๐. พาหิยสูตร และอรรถกถา.
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มุจจลินทวรรคที่ ๒
๑. มุจจลินทสูตร
วาดวยความสุขที่ยอดเยี่ยมในโลก
[๕๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูใหม ๆ ประทับอยูที่ควงไม
มุจลินท ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขดวยบัลลังกอันเดียวตลอด ๗ วัน สมัย
นั้น อกาลเมฆใหญเกิดขึ้นแลว ฝนตกพรําตลอด ๗ วัน มีลมหนาว
ประทุษราย ครั้งนั้นแล พญามุจลินทนาคราชออกจากที่อยูของตน มาวง
รอบพระกายของพระผูมีพระภาคเจาดวยขนดหาง ๗ รอบ แผพังพานใหญ
เบื้องบนพระเศียรดวยตั้งใจวา ความหมายอยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาคเจา ความรอนอยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาคเจา สัมผัสแหงเหลือบ
ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลานอยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นพอลวงสัปดาหนั้นไป พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากสมาธินั้น
ครั้งนั้น พญามุจลินทนาคราชทราบวา อากาศโปรง ปราศจากเมฆแลวจึง
คลายขนดหางจากพระกายพระผูมีพระภาคเจา นิรมิตเพศของตนยืนอยู
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคเจาอยู.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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วิเวกเปนสุขของผูยินดี มีธรรมอันสดับแลว
พิจารณาเห็นอยู ความไมเบียดเบียน คือ ความ
สํารวมในสัตวทั้งหลาย เปนสุขในโลก ความเปนผู
มีราคะไปปราศแลว คือ ความกาวลวงซึ่งกาม
ทั้งหลายเสียได เปนสุขในโลก ความนําออกซึ่ง
อัสมิมานะเสียได นี้แลเปนสุขอยางยิ่ง.
จบมุจจลินทสูตรที่ ๑
มุจลินทวรรควรรณนาที่ ๒

*

อรรถกถามุจลินทสูตร
มุจจลินทวรรค สูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ตนจิกทานเรียกวา มุจลินท ในคําวา มุจลินฺทมูเล นี้ มุจลินท
นั้น ทานเรียกวา นิจุละ ดังนี้ก็มี, ที่ใกลตนมุจลินทนั้น. แตอาจารย
บางพวกกลาววา บทวา มุจโล เปนชื่อของตนไมนั้น, แตบทวา มุจโล
นั้น ทานกลาววา มุจลินท เพราะเปนไมใหญที่สุดในปา.
บทวา มหาอกาลเมโฆ ไดแก มหาเมฆที่เกิดขึ้นในเมื่อยังไมถึง
ฤดูฝน. จริงอยู มหากาลเมฆนั้นเกิดขึ้นเต็มหองจักรวาลทั้งสิ้น ในเดือน
สุดทายของคิมหันตฤดู. บทวา สตฺตาหวทฺทลิกา ความวา เมื่อมหาอกาลเมฆนั้นเกิดขึ้นแลว ไดมฝี นตกไมขาดตลอด ๗ วัน. บทวา สีตวาตทุทฺทินี
ความวา ก็ฝนตกพรําตลอด ๗ วันนั้น ไดชื่อวา ทุททินี เพราะเปนวันที่
ลมหนาวเจือดวยเมล็ดฝนพัดวนเวียนไปรอบ ๆ ประทุษรายแลว.
* พระสูตรเปน มุจจลินทสูตร อรรถกถาเปน มุจลินทสูตร.
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บทวา มุจลินฺโท นาม นาคราชา ไดแก พระยานาคผูมีอานุภาพ
มาก บังเกิดในนาคภพอยูภายใตสระโบกขรณี ใกลตนมุจลินทนั้นแหละ.
บทวา สกภวนา แปลวา จากภพนาคของตน. บทวา สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ
ปริกฺขิปตฺวา ความวา เอาขนดแหงรางของตนลอมพระกายพระผูมีพระภาคเจา ๗ รอบ. บทวา อุปริมุทฺธนิ มหนฺต ผณ วิหจฺจ ความวา แผ
พังพานใหญของตนเบื้องบนสวนพระเศียรของพระผูมีพระภาคเจา. ปาฐะ
วา ผณ กริตฺวา ดังนี้ก็มี. อรรถก็อันนัน้ แหละ.
ไดยินวา พระยานาคนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ก็พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โคนไมใกลภพของเรา และฝนพรําตลอด ๗ วันนี้
ยังเปนไปอยู ควรจะไดที่พักสําหรับพระองค. พระยานาคนั้นเมื่อไม
สามารถจะนิรมิตปราสาทอันแลวดวยรัตนะ ๗ ก็คิดวา เมื่อเราทําอยางนี้
จักชื่อวาไมไดยึดกายใหเปนสาระ เราจักทําความขวนขวายทางกายแกพระ
ทศพล จึงนิรมิตกายใหใหญ ใชขนดลอมพระศาสดา ๗ รอบแลวแผ
พังพานไวในเบื้องบน. ทานกลาวไวในอรรถกถาขันธกะวา ภายในวงลอม
มีขนาดเทาหองภัณฑาคารที่เก็บของในโลหปราสาท. แตในอรรถกถา
มัชฌิมนิกายทานกลาวไววา มีขนาดเทาภายใตโลหปราสาท. ไดยินวา
พระยานาคมีอัธยาศัยดังนี้วา พระศาสดาจักประทับอยูดวยอิริยาบถที่ทรง
มุงมาดปรารถนา. ฝายพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยูตามเดิมนั่นแหละ
ยับยั้งอยูสัปดาหหนึ่ง. ก็ที่นั้นไดเปนประหนึ่งกูฏาคาร มีหนาตางปด
มิดชิดประตูมีลิ่มสลักสนิทดี. คํามีอาทิวา มา ภควนฺต สีต เปนคํา
แสดงเหตุที่พระยานาคนั้นทําอยางนั้น. จริงอยู พระยานาคนั้นคิดวา ขอ
ความหนาว ความรอน สัมผัสแหงเหลือบเปนตน อยาเบียดเบียนพระผูมี-
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พระภาคเจาเลย จึงไดกระทําอยางนั้นอยู. ในการกระทําอันนั้น เฉพาะ
ความรอนยอมไมมี เพราะฝนตกพรําตลอด ๗ วัน ก็จริง ถึงอยางนั้น
ถาฝนขาดเม็ดเปนระยะ ๆ ความรอนก็จะพึงมี ความรอนแมนั้น ก็อยา
ไดเบียดเบียนเลย เพราะฉะนั้น พระยานาคนั้นคิดอยางนั้นก็ควรแลว.
แตในขอนี้ อาจารยบางพวกกลาววา ศัพทวา อุณหะ ความรอน
เปนการระบุถึงเหตุในการเอาขนดลอมใหไพบูลยกวางขวาง. ก็เมื่อทําวง
ลอมของขนดเล็ก ไออุนอันเกิดจากรางของพระยานาคจะพึงเบียดเบียน
พระผูมีพระภาคเจา แตเพราะกระทําวงขนดกวางขวาง ความรอนเชนนั้น
ก็เบียดเบียนไมได เพราะฉะนั้น พระยานาคจึงไดทําเชนนั้นอยู.
บทวา วิทฺธ แปลวา ปลอดโปรง. อธิบายวา ชื่อวาอยูหางไกล
เพราะปราศจากเมฆ. บทวา วิคตพลาหก แปลวา ปราศจากเมฆ. บทวา
เทว ไดแก อากาศ. บทวา วิทิตฺรา ไดแก รูวา บัดนี้ อากาศปราศจาก
เมฆ พระผูมีพระภาคเจาไมมีอันตรายจากวิโรธิปจจัย มีความหนาวเย็น
เปนตน. บทวา วินิเวเตฺวา แปลวา คลายขนดแลว. บทวา สกวณฺณ
ไดแก รูปนาคของตน. บทวา ปฏิสหริตฺวา ไดแก ใหหายไปแลว. บทวา
มาณวกวณฺณ ไดแก รูปกุมารนอย.
บทวา เอตมตฺถ ความวา รูความนี้โดยอาการทั้งปวงวา ความสุข
เทานั้น ยอมมีในที่แหงใดแหงหนึ่งแกผูเสวยสุขอันเกิดแตวิเวก. บทวา
อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้อันแสดงถึงอานุภาพแหงความสุข
อันเกิดแตวิเวก. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุโข วิเวโก ไดแก อุปธิวิเวก กลาวคือพระนิพพานเปนเหตุนํามาซึ่งความสุข. บทวา ตุฏสฺส
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ไดแก ผูยินดีดวยสันโดษในจตุมรรคญาณ. บทวา สุตธมฺมสฺส ไดแก
ผูมีธรรมอันพระองคทรงประกาศแลว คือปรากฏแลว. บทวา ปสฺสโต
ไดแก ผูเห็นวิเวกนั้น หรือสิ่งที่ชื่อวาจะพึงเห็นอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด
ดวยญาณจักษุที่บรรลุดวยกําลังแหงวิริยะของตน. บทวา อพฺยาปชฺฌ
ไดแก ภาวะอันไมกําเริบ. ดวยบทวา อพฺยาปชฺฌ นั้น พระองคทรง
แสดงถึงสวนเบื้องตน มีเมตตาเปนอารมณ. บทวา ปาณภูเตสุ สยโม
ความวา และความสํารวมในสัตวทั้งหลาย คือความไมเบียดเบียน เปน
เหตุนํามาซึ่งความสุข. ดวยบทวา ปาณภูเตสุ สยโม นี้ พระองคทรง
แสดงถึงสวนเบื้องตน อันมีกรุณาเปนอารมณ. บทวา สุขา วิราคตา
โลเก ความวา แมความเปนผูปราศจากราคะ เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข
ในโลก. ถามวา เชนไร ? ตอบวา เพราะผานพนกามทั้งหลายได
อธิบายวา แมความเปนผูปราศจากราคะที่ทานเรียกวา การผานพนกาม
ทั้งหลาย เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข. ดวยคําวา กามาน สมติกฺกโม นี้
พระองคตรัสหมายอนาคามิมรรค. ก็ดวยคําวา อสฺมมิ านสฺส วินโย นี้
พระองคตรัสหมายเอาพระอรหัต. จริงอยู พระอรหัตตรัสวา อสฺมิมานสฺส
ปฏิปสฺสทฺธิวินโย การกําจัดอัสมิมานะดวยปฏิปสสัทธิ. ก็ชื่อวาความสุข
อันยิ่งไปกวานี้ ยอมไมมี. เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เอต เว ปรม สุข
บทนี้แล เปนสุขอยางยิ่ง. พระองคทรงยึดเอายอดแหงเทศนาดวยพระอรหัต
ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถามุจลินทสูตรที่ ๑
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๒. ราชสูตร
วาดวยพระราชาองคไหนมีสมบัติมากกวากัน
[๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เมื่อภิกษุ
มากดวยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว นั่งประชุมกันในศาลาเปน
ที่บํารุง เกิดสนทนาขึ้นในระหวางวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บรรดา
พระราชาสองพระองคนี้ คือพระเจาแผนดินมคธจอมทัพพระนามวาพิมพิสารก็ดี พระเจาปเสนทิโกศลก็ดี องคไหนหนอแลมีพระราชทรัพยมาก
กวากัน มีโภคสมบัติมากกวากัน มีทองพระคลังมากกวากัน มีแวนแควน
มากกวากัน มีพาหนะมากกวากัน มีกําลังมากกวากัน หรือมีอานุภาพ
มากกวากัน การสนทนาในระหวางของภิกษุเหลานั้นคางเพียงนี้ ครั้งนั้น
แล เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่หลีกเรน เสด็จเขาไปยัง
ศาลาเปนที่บํารุง ประทับนั่งบนอาสนะที่บุคคลปูลาดไว ครัน้ แลวตรัส
ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุม
สนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ การสนทนาในระหวางของเธอทั้งหลาย
ที่ยังคางอยูเปนอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองคทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภาย
หลังภัตแลว นั่งประชุมกันในศาลาเปนที่บํารุง เกิดสนทนากันขึ้นใน
ระหวางวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บรรดาพระราชาสองพระองคนี้คือ
พระเจาแผนดินมคธจอมทัพพระนามวาพิมพิสารก็ดี พระเจาปเสนทิโกศล
ก็ดี องคไหนหนอแลมีพระราชทรัพยมากกวากัน มีโภคสมบัติมากกวากัน
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มีทองพระคลังมากกวากัน มีแวนแควนมากกวากัน มีพาหนะมากกวากัน
มีกําลังมากกวากัน มีฤทธิ์มากกวากัน หรือมีอานุภาพมากกวากัน ขาแต
พระองคผูเจริญ การสนทนาในระหวางของขาพระองคทั้งหลายนี้แล คาง
อยูเพียงนี้ ก็พอดีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาถึง พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายพึงกลาวถอยคํา
เห็นปานนี้นั้น ไมสมควรแกเธอทั้งหลายผูเปนกุลบุตร ออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธาเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายประชุมกันแลว
ควรทําเหตุสองประการ คือ ธรรมมีกถา หรือดุษณีภาพอันเปนของ
พระอริยะ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
กามสุขในโลกและทิพยสุข ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖
[ที่จําแนกออก ๑๖ หน] แหงสุขคือความสิ้นตัณหา.
จบราชสูตรที่ ๒
อรรถกถาราชสูตร
ราชสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สมฺพหุลาน ความวา โดยสํานวนพระวินัยภิกษุ ๓ รูป
เรียกวา สัมพหุลา, เลยจากนั้น เรียกวาสงฆ. แตโดยสํานวนพระสูตร
๓ คนก็คงเรียกวา ๓ คนนั่นเอง ถัดจากนั้น เรียกวา สัมพหุลา. เพราะฉะนั้น แมในที่นี้ วาโดยสํานวนพระสูตรพึงทราบวา สัมพหุลา. บทวา
อุปฏานสาลาย ไดแก ในมณฑปอันเปนที่ประชุมฟงธรรม. จริงอยู
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ธรรมสภานั้นทานเรียกวา อุปฏฐานศาลา เพราะเปนที่ที่พวกภิกษุกระทํา
อุปฏฐากพระตถาคตผูเสด็จมาแสดงธรรม. อีกอยางหนึ่ง ศาลาก็ดี มณฑป
ก็ดี ซึ่งเปนที่ที่เหลาภิกษุวินิจฉัยวินัยแสดงธรรม ประชุมธรรมสากัจฉา
และเปนที่เขาไปประชุมตามปกติโดยการประชุมกัน ทานก็เรียกวา อุปฏฐานศาลา เหมือนกัน. จริงอยู แมในทีน่ ั้น ก็เปนอันพระองคทรงบัญญัติ
พระพุทธศาสนาเปนนิตยทีเดียว. จริงอยู ขอนี้เปนจารีตของเหลาภิกษุใน
สมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู. บทวา สนฺนิสินฺนาน ไดแก นั่ง
ประชุมโดยการนั่ง. บทวา สนฺนิปติตาน ไดแกผูประชุมกัน โดยมาจาก
ที่นั้นๆ แลวประชุม. อีกอยางหนึ่ง ผูประชุมโดยมุงเอาพระพุทธศาสนา
เปนหลัก แลวนั่งประชุมกันโดยเคารพ เพื่อใหเกิดความเอื้อเฟอ เหมือน
ประชุมอยูเฉพาะพระพักตรพระศาสดา คือ เพราะมีอัธยาศัยเสมอกันจึง
ประชุมตามอัธยาศัยแหงกันและกัน
และดวยการตกลงกันดวยดีโดย
ชอบ. ดวยบทวา อย ทานแสดงถึงคําที่กําลังกลาวอยูในขณะนี้. บทวา
อนฺตรากถา ไดแก ถอยคําอันหนึ่ง คืออยางหนึ่งในระหวางกิจ มีมนสิการกรรมฐาน อุเทศ และการสอบถามเปนตน, อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
อันตรากถา เพราะเปนไปในระหวางแหงสุดโตวาทที่ไดในเวลาเที่ยงวัน
และในระหวางการฟงธรรมที่จะพึงไดในเวลาเย็น, อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
อันตรากถา เพราะเปนคาถาอยางหนึ่ง คืออันหนึ่ง ที่เปนไปในระหวาง
แหงสมณสมาจารนั่นเอง. บทวา อุทปาทิ แปลวา เกิดขึ้นแลว.
บทวา อิเมส ทฺวินฺน ราชูน เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถนิทธารณะ.
ในคําวา มหทฺธนตโร วา เปนตน มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ ชื่อวา มีทรัพย
มาก เพราะผูนั้นมีทรัพยมาก กลาวคือสะสมรัตนะทั้ง ๗ ฝงไวในแผนดิน,
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ชื่อวา ผูมีทรัพยมากกวา เพราะบรรดาราชาทั้งสององค องคนี้มีทรัพย
อยางดียิ่ง. วาศัพทเปนวิกัปปตถะ. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
สวนความแปลกกันมีดังนี้ ชื่อวา ผูม ีโภคะมาก เพราะผูนั้นมีโภคะมาก
คือมีเครื่องบริโภคมาก โดยมีทุนทรัพยเครื่องใชสอยเปนนิจ ชื่อวา มี
คลังมาก เพราะมีคลังมาก โดยมีรายไดเขาทุกวัน. สวนอาจารยอีกพวก
หนึ่งกลาววา ทรัพยอันเปนวัตถุที่หวงแหนอันตางโดยประเภทแหงแกวมณี
ทรัพยอันเปนสาระ ทรัพยอันเกิดจากกระพี้ และทรัพยอันเกิดจากพุมไม
เปนตน อันนํารายไดเขาทุกวัน ทรัพยนั่นแหละ เขาเก็บไวในหองอัน
เปนสาระเปนตน ชื่อโกสะ. แกวมณี ๒๔ อยาง คือ วชิระ มหานีละ
อินทนิล มรกต ไพฑูรย ปทุมราค (ทับทิม) ปุสสราค (บุษราคัม)
กักเกตนะ ผุลากะ วิมละ โลหิตังกะ ผลึก ประพาฬ โชติรส โคมุตตกะ
โคเมทกะ โสคันธิกะ มุกดา สังข อัญชนมูละ ราชาวัฏฏะ อมตังสกะ
สัสสกะ และพราหมณี ชื่อวา มณี. โลหะ ๗ ชนิด และกหาปณะ ชื่อวา
ทรัพยเปนสาระ. วัตถุตาง ๆ มีที่นอน เครื่องนุงหม และผาแดงเปนตน
ชื่อวา เผคคุ. รุกขชาติตาง ๆ มี ไมจันทน กฤษณา หญาฝรั่น กลัมพัก
และการบูรเปนตน ชื่อวา คุมพะ. ในบทเหลานั้น ดวยอาทิศัพทอันเปน
บทแรก ทานสงเคราะหวัตถุทั้งหมดอันเปนเครื่องอุปโภค บริโภคของ
เหลาสัตว ตั้งตนแตชนิดธัญชาติ อันตางดวยบุพพัณชาติ มีขาวสาลี
เปนตน และอปรัณชาติ มีถั่วเขียวและถั่วราชมาษเปนตน. ชื่อวา
มหาวิชิตะ เพราะทานมีแวนแควนคือประเทศใหญ. ชื่อวา มหาวาหนะ
เพราะทานมีพาหนะมาก มีชางและมาเปนตน. ชือ่ วา มหัพพละ เพราะ
ทานมีกําลังกองทัพ และกําลังคือเรี่ยวแรงมาก. ชือ่ วา มหิทธิกะ เพราะ
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ทานมีฤทธิ์มากอันสําเร็จดวยบุญกรรม กลาวคือ ความสําเร็จตามที่
ประสงค. ชื่อวา มหานุภาวะ เพราะทานมีอานุภาพมาก กลาวคือเดช
หรือความอุตสาหะ มีมนต ความเปนใหญ และความสามารถ. ก็บรรดา
บทเหลานั้น ดวยบทตน เปนอันพระราชาเหลานั้นทรงประกาศอายสัมปทา
(ความสมบูรณดวยรายได). ดวยบทที่ ๒ ประกาศถึงความสมบูรณดวย
เครื่องอุปกรณอันวิจิตร. ดวยบทที่ ๓ ประกาศถึงความสมบูรณดวยทรัพย
สมบัติ, ดวยบทที่ ๔ ประกาศถึงความสมบูรณดวยชนบท, ดวยบทที่ ๕
ประกาศถึงความสมบูรณดวยยานพาหนะ, ดวยบทที่ ๖ ประกาศถึงอัตตสมบัติกับบริวารสมบัติ, ดวยบทที่ ๗ ประกาศถึงบุญสมบัติ, ดวย
บทที่ ๘ ประกาศถึงความเปนผูมีอํานาจ. เพราะเหตุนั้น ปกติสัมปทา
ที่พระราชาพึงปรารถนาทั้ง ๗ อยาง คือ สามิสมบัติ อํามาตยสมบัติ เสนาสมบัติ รัฐสมบัติ วิภวสมบัติ มิตรสมบัติ และทุคตสมบัติ ทั้งหมดนั้น
พึงทราบวา ทานแสดงไวแลวตามสมควร.
ชือ่ วา ราชา เพราะทําใหบริษัทยินดีดวยสังคหวัตถุ ๔ มีทาน
เปนตน. ชื่อวา มาคโธ เพราะทานเปนอิสระของชนชาวมคธ. ชื่อวา
เสนิโย เพราะประกอบดวยกองทัพใหญ หรือเพราะมีโคตรเนื่องมาจาก
แมทัพ. ทองคําทานเรียกวา พิมพิ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พิมพิสาร
เพราะมีสีดังทองอันเปนสาระ. สวนอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา พระราชานั้นมีชื่ออยางนั้นแหละ. ชื่อวา ปเสนทิ เพราะชนะปจจามิตร คือ
กองทัพอันเปนปรปกษ. ชื่อวา โกสล เพราะเปนอธิบดีแหงโกศลรัฐ.
ศัพท จรหิ ในบทวา อยฺจรหิ นี้ เปนเพียงนิบาต. บทวา วิปฺปกตา
แปลวา ยังไมสิ้นสุด, อธิบายวา อันตรายกถานี้ของภิกษุเหลานั้นยังไมจบ.
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บทวา สายณฺหสมย คือสมัยหนึ่งในตอนเย็น. บทวา ปฏิสลฺลานา วุฏิโต ความวา ออกจากอารมณมีรูปเปนตนนั้นๆ จากการเก็บจิต
จากผลสมาบัติ กลาวคือการหลีกเรน ตามเวลาที่กําหนดไว.
จริงอยู ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ
เสด็จเขาไปยังกรุงสาวัตถี เสวยพระกระยาหารที่พวกภิกษุจัดบิณฑบาตที่
ตนไดมาดวยดีถวาย เสด็จออกจากกรุงสาวัตถีพรอมดวยภิกษุทั้งหลายแลว
เสด็จเขาพระวิหาร ประทับยืนที่หนามุขพระคันธกุฎี ทรงประทานสุคโตวาทตามที่ยกขึ้นแสดงแกภิกษุทั้งหลายผูมายืนอยูแลว เมื่อภิกษุเหลานั้นไป
ยังที่พักกลางวันมีโคนไมในปาเปนตน จึงเสด็จเขาพระคันธกุฎียับยั้งอยู
ตลอดวันดวยสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ แลวเสด็จออกจากสมาบัติตามเวลาที่
กําหนดไว ทรงพระดําริวา บริษัท ๔ รอคอยเรา เขาไปนั่งเต็มวิหาร
ทั้งสิ้น บัดนี้ ถึงเวลาที่เราจะเขาไปยังธรรมสภามณฑล เพื่อแสดงธรรม
ดังนี้ แลวจึงเสด็จลุกจากอาสนะออกจากพระคันธกุฎีอันหอมตลบ ประดุจไกรสรราชสีหออกจากถ้ําทอง มีพระดําเนินเยื้องกรายสงางามดวยพระวรกายอันไมโยกโคลง เหมือนชางตัวประเสริฐซึ่งซับมันเขาสูโขลง
ฉะนั้น ทรงกระทําวิหารทั้งสิ้นใหมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน ดวยรูปกายสมบัติอันรุงโรจนดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประดับดวยอนุพยัญชนะ ๘๐
ประกอบความงามอันแวดลอมดวยพระรัศมีดานละวา ประดับดวยเกตุมาลา
อันประภัสสร ฉายพระพุทธรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ คือ เขียว เหลือง
แดง ขาว หงสบาท และประภัสสร มีอานุภาพเปนอจินไตย ประกอบ
ดวยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิได เสด็จเขาไปยังอุฏฐานศาลา. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา อถ โข ภควา ฯ เป ฯ เตนุปสงฺกมิ.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นเสด็จเขาไปอยางนี้แลว ทรงเห็นภิกษุเหลานั้นนั่งแสดงวัตรเงียบอยู ทรงพระดําริวา เมื่อเราไมกลาว ภิกษุเหลานี้ก็
จักไมกลาวแม (แตความคิด) ตลอดอายุกัป เพราะความเคารพในพระ
พุทธเจา เพื่อจะตั้งเรื่องขึ้น จึงตรัสคํามีอาทิวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาย นุตฺถ แกเปน กตมาย นุ ภวถ
พวกเธอสนทนากันเรื่องอะไรหนอ. บาลีวา กาย โนตฺถ ดังนี้ก็มี เนื้อ
ความก็อันนั้นเหมือนกัน. อาจารยบางพวกกลาววา กาย เนฺตฺถ ดังนี้ก็มี.
บาลีนั้นมีความวา กตมาย นุ เอตฺถ ในขอนั้น มีความสังเขปดังตอไปนี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงปวารณาดวยปวารณาของพระสัพพัญูอยางนี้วา
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งสนทนากันในที่นี้ดวยเรื่องอะไรหนอ และเรื่อง
ของพวกเธอเปนไฉนยังไมจบลง เพราะการมาของเราเปนเหตุ พวกเธอ
พึงใหเรื่องนั่นจบลงเถิด.
บทวา น เขฺวต ตัดเปน น โข เอต อีกอยางหนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้
เหมือนกัน. อาจารยบางพวกกลาววา น โขต ดังนี้ก็มี, มีการแยกบทวา
น โข เอต ดังนี้เหมือนกัน. บทวา กุลปุตฺตาน ไดแก กุลบุตรผูมี
มารยาทประจําชาติ. บทวา สทฺธา ไดแก ดวยศรัทธา คือดวยเชื่อ
กรรมและผลแหงกรรม และดวยการเชื่อพระรัตนตรัย. บทวา อคารสฺมา
แปลวา จากเรือน อธิบายวา จากความเปนคฤหัสถ. บทวา อนคาริย
แปลวา การบรรพชา. บทวา ปพฺพชิตาน ไดแก ผูเขาถึง บทวา ย
เปนกิริยาปรามาส. ในขอนั้น มีบทโยชนาดังตอไปนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธขอที่ไมสมควรของบรรพชิตผูประชุมกันอยางนี้วา ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอไมใชถูกพระราชาบังคับ ไมใชถูกโจรบังคับ ไมใชมี
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คดีเพราะเปนหนี้ ไมใชเพื่อเลี้ยงชีวิตจึงบวช โดยที่แท พวกเธอออกจาก
เรือนบวชในศาสนาของเราดวยศรัทธา บัดนี้ พวกเธอกลาวเดียรัจฉานกถาอันเกี่ยวดวยพระราชาเห็นปานนี้ ขอที่กลาวเรื่องเห็นปานนั้น ไม
เหมาะไมควรแกพวกเธอเลย บัดนี้ เมื่อจะทรงอนุญาตขอปฏิบัติอันสมควร
แกภิกษุเหลานั้น จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย กิจ ๒ อยางที่พวกเธอผู
ประชุมกันพึงกระทํา คือ กลาวธรรมีกถา หรือเปนผูนิ่งอยางพระอริยะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โว แปลวา ของพวกเธอ. ก็บทวา โว
นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงกัตตุ คือผูทํา มุงถึงบทวา กรณีย เพราะฉะนั้น บทวา โว จึงแปลวา อันเธอทั้งหลาย. บทวา ทฺวย กรณีย ไดแก
พึงกระทํา ๒ อยาง. บทวา ธมฺมกี ถา ไดแก ถอยคําที่ไมปราศจาก
ธรรม คือสัจจะ ๔ อธิบายวา ธรรมเทศนาอันแสดงถึงการเปนไป
(ทุกขสัจ ) และการไมกลับ (นิโรธสัจ). ก็ธรรมกถา กลาวคือกถาวัตถุ
๑๐ เปนเอกเทศของธรรมเทศนานั้นเองแล. บทวา อริโย ความวา
ชื่อวาอริยะ เพราะนําประโยชนมาอยางแทจริง. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอริยะ
เพราะเปนผูบริสุทธิ์ คือสูงสุด. บทวา ตุณฺหิภาโว คือการไมพูดอันเปน
ตัวสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา. แตอาจารยพวกหนึ่งกลาววา ทุติยฌาน
เปนความนิ่งอยางประเสริฐ เพราะเปนปฏิปกษตอวจีสังขาร. อาจารยอีก
พวกหนึ่งกลาววา จตุตถฌานเปนความนิ่งอยางประเสริฐ. ก็ในที่นี้มี
อธิบายดังนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอมีกาย
สงัดอยูในสุญญาคารเพื่อพอกพูนจิตวิเวก ถาจะประชุมกันบางครั้ง ครั้น
พวกเธอประชุมกันอยางนี้ พึงใหธรรมกถาที่เกี่ยวดวยอนิจจลักษณะเปนตน แหงสภาวธรรมมีขันธเปนตนเปนไปโดยเปนอุปการะแกกันและกัน
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ตามนัยที่กลาวไววา ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง หรือยอมทําสิ่งที่ไดฟง
แลวใหเขาใจชัด หรือพึงอยูดวยฌานสมาบัติ เพื่อจะไมเบียดเบียนกัน
และกัน.
บรรดากรณียะทั้งสองนั้น ดวยกรณียะแรก ทรงแสดงอุบายอัน
เปนเหตุหยั่งลงในพระศาสนา สําหรับผูที่ยังไมไดหยั่งลง ดวยกรณียะหลัง
ทรงแสดงอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสงสาร สําหรับผูที่หยั่งลงแลว.
หรือดวยกรณียะแรก ทรงชักชวนในความเปนผูเชี่ยวชาญในอาคม (พระสูตร) ดวยกรณียะหลัง ทรงชักชวนในความเปนผูเชี่ยวชาญในอธิคม
(มรรคผลที่จะพึงบรรลุ). อีกอยางหนึ่ง ดวยกรณียะที่ ๑ ทรงแสดงถึง
เหตุที่สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่ง ดวยกรณียะที่ ๒ ทรงแสดงถึงเหตุที่
สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นครั้งที่สอง สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา
ภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๒ ประการ ปจจัย ๒ ประการ
เหลานี้ เปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ คือ
การไดยินไดฟงจากผูอื่น ๑ การกระทําไวในใจโดย
แยบคายเฉพาะตน ๑.
อีกอยางหนึ่ง ดวยกรณียะแรก ทรงประกาศมูลเหตุแหงสัมมาทิฏฐิ
ฝายโลกิยะ, ดวยกรณียะหลัง ทรงแสดงถึงมูลเหตุแหงสัมมาทิฏฐิฝาย
โลกุตระ พึงทราบอรรถโยชนา โดยนัยมีอาทิดังกลาวมาฉะนี้.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ถึงความนี้วา สมบัติมีฌานเปนตน ยังสงบกวาและประณีตกวา สมบัติ
ที่นาใครอันภิกษุเหลานั้นระบุถึง. บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลง
อุทานอันแสดงอานุภาพของสุขอันเกิดแตอริยวิหารนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา โลก ในบทวา ยฺจ กามสุข โลเก
นี้ มาในสังขาร มีอาทิวา ขันธโลก อายตนโลก ธาตุโลก. มาในโอกาส
มีอาทิวา พระจันทรและพระอาทิตยหมุนเวียนสองทิศใหสวางไสวอยู
ตราบใด โอกาสโลก ๑,๐๐๐ ยอมเปนไปอยูตราบนั้น อํานาจของทาน
ยังเปนไปอยูในโอกาสโลกนี้. มาในสัตวทั้งหลาย มีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นแลวแล. แตในที่นี้
พึงทราบศัพทวา โลก ในความหมายวาสัตวโลก และโอกาสโลก.
เพราะฉะนั้น ในโลกนี้ภายใตจําเดิมแตอเวจีขึ้นไป เบื้องบน จําเดิมแต
รูปพรหมโลกลงมา สุขชื่อวาเกิดพรอมดวยกาม เพราะอาศัยวัตถุกาม
เกิดขึ้นดวยกิเลสกาม. บทวา ยฺจิท ทิวิย สุข ความวา สุขอันเปนทิพย
และสุขอันเกิดจากรูปสมาบัติของพรหมและของมนุษย อันไดดวยทิพยวิหารนี้ใด. บทวา ตณฺหกฺขยสุขสฺส ความวา สุขอันเกิดจากผลสมาบัติ
ที่เปนไปเพราะกระทําพระนิพพานซึ่งตัณหามาถึงแลวสิ้นไปใหเปนอารมณ
และเพราะสงบระงับตัณหาเสียได ชื่อวาสุขอันเกิดจากความสิ้นตัณหา.
แหงสุขอันเกิดจากความสิ้นตัณหานั้น. บทวา เอเต เปนบทแสดงไข
ลิงควิปลาส. อธิบายวา เอตานิ สุขานิ สุขเหลานี้. อาจารยบางพวกยึด
สุขแมทั้งสองโดยเปนสุขสามัญทั่วไป แลวกลาววา เอต. พึงมีปาฐะของ
เกจิอาจารยเหลานั้นวา กล นาคฺฆนฺติ.
บทวา โสฬสึ แปลวา เปนที่เต็มของ ๑๖ สวน. ก็ในขอนี้ มี
ความสังเขปดังตอไปนี้.
กามสุขที่เกิดในกามโลกทัง้ ๑๑ ประการ คือ สุขของมนุษยในมนุษยโลกทั้งหมดตั้งตนแตสุขของพระเจาจักรพรรดิ สุขอันนาคเปนตน พึง
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เสวยในโลกนาคและครุฑเปนตน และกามสุข ๖ อยาง ในเทวโลกมีชั้น
จาตุมหาราชิกาเปนตน, และสุขอันเกิดแตโลกิยฌานซึ่งไดนามวา ทิวิย
(ในทิพย) เพราะเกิดในเทพชั้นรูปาวจรและอรูปาวจร และในรูปฌานและ
อรูปฌานที่เปนทิพยวิหาร แมสุขทั้งสิ้นทั้งสองอยางนั้นก็ยังไมถึงเสี้ยว
กลาวคือสวนหนึ่งที่ไดในการคูณใหเปน ๑๖ สวน (เอาเพียง) สวนเดียว
จาก ๑๖ สวนนั้น โดยแบงสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ กลาวคือสุขอันเกิด
แตความสิ้นตัณหาใหเปน ๑๖ สวน.
ก็การพรรณนาอรรถนี้ ทานกลาวไวโดยความเสมอกันแหงผลสมาบัติ เพราะธรรมเปนที่สิ้นตัณหามาในพระบาลีโดยไมแปลกกัน. โลกิยสุขไมถึงเสี้ยวแมแหงสุขอันเกิดแตผลสมาบัติที่หนึ่งเลย สมจริงดังคําที่ทาน
กลาวไววา
โสดาปตติผลประเสริฐกวาความเปนเอกราชในแผนดิน กวา
การไปสวรรค หรือกวาความเปนใหญในโลกทั้งมวล.
แมในโสดาปตติสังยุตก็ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิ
ทรงครองราชสมบัติเปนอิสริยาธิปตยแหงทวีปทั้ง ๔ เบื้องหนาแตสวรรคต
ยอมเสด็จเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถึงความเปนสหายของเทพชั้นดาวดึงส
พระองคมีนางอัปสรแวดลอม และเพียบพรอม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕
อันเปนทิพยบําเรออยูในนันทนวันนั้น แตพระองคไมประกอบดวยธรรม ๔
แมโดยแท ถึงอยางนั้น พระองคก็ไมพนจากนรก จากกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน จากเปรตวิสัย จากอบาย ทุคติ วินิบาต, ภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกยังอัตภาพใหเปนไปดวยคําขาว และทรงผาเปอน และเธอประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการก็จริง ถึงอยางนั้น เธอก็พนจากนรก จากกําเนิด
สัตวเดียรัจฉาน จากเปรตวิสัย จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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ธรรม ๔ ประการอะไรบาง ? ภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา
วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจานั้นเปนพระอรหันต ฯ ล ฯ แม
เพราะเหตุนี้ พระองคทรงเปนผูตื่นแลว เบิกบานแลว ทรงเปนผูจําแนก
ธรรม เปนผูป ระกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา ฯลฯ
อันวิญูชน พึงทราบเฉพาะตน. เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ฯ ลฯ เปน
บุญเขตของโลก. เปนผูประกอบดวยอริยกันตศีลไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ
สมาธิ. พระอริยสาวกเปนผูประกอบดวยธรรม ๔ เหลานี้. ภิกษุทั้งหลาย
การไดทวีปสี่ ๑ การไดธรรมสี่ ๑ การไดทวีป ๔ ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของ
การไดธรรมสี่.
พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกโลกิยสุขวายิ่ง วาเปนไปกับดวย
ความดียิ่ง ทรงจําแนกเฉพาะโลกุตรสุขวายอดเยี่ยม วาดียิ่ง ในที่ทุกสถาน
ดวยประการฉะนั้นแล.
จบอรรถกถาราชสูตรที่ ๒
๓. ทัณฑสูตร
วาดวยความสุขในโลกหนา
[๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เด็ก
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มากดวยกันเอาทอนไมตีงูอยูในระหวางพระนครสาวัตถีและพระวิหารเชตวัน ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสก ทรงถือ
บาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ไดทอดพระเนตร
เห็นเด็กเหลานั้นเอาทอนไมตีงูอยูในระหวางพระนครสาวัตถีและพระวิหาร
เชตวัน.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ผูใดแสวงหาความสุขเพื่อตน ยอมเบียดเบียน
สัตวทั้งหลาย ผูใครความสุขดวยทอนไม ผูนั้นยอม
ไมไดความสุขในโลกหนา ผูใดแสวงหาความสุข
เพื่อตน ยอมไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายผูใครความ
สุขดวยทอนไม ผูนั้นยอมไดความสุขในโลกหนา.
จบทัณฑสูตรที่ ๓
อรรถกถาทัณฑสูตร
ทัณฑสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา กุมารกา ไดแก เด็กทั้งหลาย. อันตราศัพท ในคําวา
อนฺตรา จ สาวตฺถึ อนฺตรา จ เชตวน นี้ มาในเหตุ ในประโยคมีอาทิ
วา ใครจะรูเหตุนั้น นอกจากตถาคต และวา ชนทั้งหลาย ประชุม
ปรึกษาถึงเหตุอะไรกะเราและทาน. มาในขณะ ในประโยคมีอาทิวา
ทานผูเจริญ หญิงคนหนึ่งกําลังลางภาชนะ ไดเห็นเราในขณะฟาแลบ.
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มาในจิต ในประโยคมีอาทิวา ความโกรธเคืองไมมีจากจิตของผูใด. มาใน
ทามกลาง ในประโยคมีอาทิวา ถึงที่สุดในทามกลาง. มาในระหวาง
ในประโยคมีอาทิวา ภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง แมน้ําตโปทานี้ ไหล
มาจากระหวางมหานรกทั้งสอง. แมในที่นี้ ศัพทวาอันตรานี้นั้น พึง
ทราบวาใชในระหวาง เพราะฉะนั้น พึงทราบอรรถในอันตราศัพทนี้อยาง
นี้วา ในระหวางกรุงสาวัตถี กับพระเชตวัน. ก็เพราะประกอบดวย
อันตราศัพท ในที่นี้จึงเปนทุติยาวิภัตติวา อนฺตรา จ สาวตฺถึ อนฺตรา จ
เชตวน ระหวางกรุงสาวัตถี และระหวางพระเชตวันวิหาร. ในที่เชนนี้
นักคิดอักษรทั้งหลายประกอบอันตราศัพท ๆ เดียวเทานั้นวา อนฺตรา
คามฺจ นทิฺจ คจฺฉติ ไประหวางบานกับระหวางแมน้ํา. อันตราศัพท
เปนอันตองประกอบแมกับบทที่สอง แตในที่นี้ทานประกอบไวแลว.
บทวา อหึ ทณฺเฑน หนนฺติ ความวา พวกเด็กติดตามงูเหาซึ่งได
รับความหิวกําลังเลื้อยออกจากโพรงไปหากิน ใชไมตี. ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เห็นเด็กเหลานั้นใน
ระหวางทางเอาไมตีงู จึงตรัสถามวา เด็ก ๆ ทั้งหลาย เพราะเหตุไร จึง
เอาไมตีงูนี้ และเมื่อเด็กกราบทูลวา เพราะกลัวมันกัด พระเจาขา จึงเกิด
ธรรมสังเวชขึ้นวา พวกเด็กเหลานี้คิดจะทําความสุขใหตน จึงตีงูนี้ จัก
เสวยทุกขในที่ที่ตนเกิด โอฉลาดในการโกง เพราะความโง ก็เพราะ
เหตุนั้นนั่นแล จึงทรงเปลงอุทานดวยธรรมสังเวช. เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาวคํามีอาทิวา อถ โข ภควา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา อาจารย
พวกหนึ่งพรรณนาไวอยางนี้วา พระองคทรงทราบเนื้อความนี้วา พวก
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เด็กเหลานี้ ทําความทุกขใหแกผูอื่น เพื่อความสุขของตน ตนเองจักไม
ไดรับความสุขในโลกหนา. การทีช่ นเหลาอื่นผูปฏิบัติชั่วแสวงหาความสุข
ยอมเปนไปเพื่อความทุกขในอนาคต สําหรับผูปฏิบัติดี ยอมเปนไปเพื่อ
ความสุขโดยสวนเดียว เพราะฉะนั้น อาจารยทั้งหลายจึงกลาววา พระศาสดาทรงเปลงอุทานแมนี้ โดยทรงโสมนัสวา ผูที่พนจากการเบียดเบียน
ผูอื่น เปนผูมีสวนแหงความสุขโดยแทจริงทีเดียว ชื่อวาเปนการสนอง
โอวาทของเรา. ฝายอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา พระองคทรงทราบการ
เบียดเบียนผูอื่นที่พวกเด็กเหลานั้นใหเปนไปอยางนี้ โดยมีโทษดวยประการทั้งปวง จึงทรงเปลงอุทานนี้อันประกาศโทษ และอานิสงสตามลําดับ
ของการเบียดเบียนผูอื่นและการอนุเคราะหผูอื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขกามานิ ไดแก ผูติดอยูในความสุข
เพราะปรารถนาสุขเพื่อตนโดยสวนเดียวเทานั้น. บทวา ภูตานิ แปลวา
สัตวผูมีปราณทั้งหลาย. บทวา ทณฺเฑน ในคําวา โย ทณฺเฑน วิหึสติ
นี้ เปนเพียงเทศนา อธิบายวา ดวยทอนไมหรือดวยเครื่องประหารตาง ๆ
เชน กอนดิน ศาสตราและการประหารดวยมือเปนตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา
ทณฺเฑน ไดแกดวยการลงโทษ. ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้วา บุคคลใด
เบียดเบียนสัตวทั้งปวงผูใครความสุข ทําใหลําบาก ใหไดรับความทุกขดวย
อาญาอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาอาญาเหลานี้ คือ อาญาทางวาจาเชนดา
กระทบชาติเปนตน อาญาทางรางกาย เชนโบย ตี ตัด เปนตน ดวยมือคอน
และศาสตราเปนตน หรืออาญาทางทรัพยเชนปรับไหมรอยหนึ่งพันหนึ่ง.
บทวา อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส น ลภเต สุข ความวา บุคคลนั้นเมื่อ
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แสวงหา คนควา ปรารถนาสุขเพื่อตน ละโลกนีไ้ ปแลวยอมไมไดรับความ
สุขทั้ง ๓ ประการ คือ มนุษยสุข ทิพยสุข นิพพานสุข ในโลกหนา โดย
ที่แท ยอมไดรับแตความทุกขดวยอาญานั้น.
บทวา เปจฺจ โส ลภเต สุข ความวา บุคคลใด เพียบพรอม
ดวยขันติ เมตตา และความเอ็นดู คิดวา เราปรารถนาสุข เกลียดทุกข
ฉันใด แมสตั วทั้งปวงก็ฉันนั้น จึงตั้งอยูในสัมปตติวิรัติเปนตน ไมเบียด
เปน ไมทําสัตวทั้งปวงใหลําบาก ดวยอาญาอยางใดอยางหนึ่งตามนัยที่
กลาวแลว บุคคลนั้น เปนมนุษยในปรโลก ยอมไดรับสุขของมนุษย
เปนเทวดายอมไดรับทิพยสุข เมื่อผานสุขทั้งสองนั้นไป ยอมไดรับความ
สุขในพระนิพพาน. ก็ในที่นี้ เพื่อจะแสดงวา เพราะบุคคลเชนนั้นได
อบรมไวอยางแนนอน ความสุขนั้นเปนประหนึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหนา (เปน
ปจจุบัน) ทานจึงกลาววา ลภเต ดังนี้. แมในคาถาตนก็นัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาทัณฑสูตรที่ ๓
๔. สักการสูตร
วาดวยการไดสัมผัสพระนิพพาน
[๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมภิกษุสงฆก็
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เปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร สวนพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
เปนผูอันมหาชนไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ไมยาํ เกรง ไม
ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ครั้งนั้นแล
พวกอัญญเดียรถียปริพาชก อดกลั้นสักการะของพระผูมีพระภาคเจาและ
ของภิกษุสงฆไมได เห็นภิกษุทั้งหลายในบานและในปาแลว ยอมดา บริภาษ เกรี้ยวกราด เบียดเบียน ดวยวาจาหยาบคาย ไมใชของสัตบุรุษ ครั้ง
นั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอันมหาชน
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมภิกษุสงฆก็เปนผูอันมหาชนสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร สวนพวกอัญญเดียรถียปริพาชก เปนผูอันมหาชน ไม
สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ไมยําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอดกลั้นสักการะ ของพระผูมีพระภาคเจาและของ
ภิกษุสงฆไมได เห็นภิกษุสงฆในบานและในปาแลว ยอมดา บริภาษ
เกรี้ยวกราด เบียดเบียน ดวยวาจาหยาบคาย ไมใชของสัตบุรุษ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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ทานทั้งหลาย ผูอนั สุขและทุกขถูกตองแลวใน
บาน ในปา ไมตั้งสุขและทุกขนั้นจากตน ไมตั้งสุข
และทุกขนั้นจากผูอื่น ผัสสะทั้งหลายยอมถูกตอง
เพราะอาศัยอุปธิ ผัสสะทั้งหลายพึงถูกตองนิพพาน
อันไมมีอุปธิเพราะเหตุไรเลา.
จบสักการสูตรที่ ๔
อรรถกถาสักการสูตร
สักการสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เตน โข ปน สมเยน ภควา สกฺกโต โหติ ความวา
พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอันเทวดาและมนุษยสักการะดวยเครื่องสักการะ
เปนตนอันเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น อันเปนผลแหงบุญสมภารและคุณวิเศษที่พระองคบําเพ็ญมา ๔ อสังไขยกําไรแสนกัป ประหนึ่งเกิดความอุตสาหะขึ้นวา
เบื้องหนาแตนี้ เราไมมีโอกาส. จริงอยู บารมีทั้งปวงเปนเหมือนประมวล
กันวาจักใหวิบากในอัตภาพเดียว จึงบันดาลหวงน้ําใหญคือลาภสักการะ
ใหบังเกิดแกพระผูมีพระภาคเจา เหมือนเมฆใหญเปนคู ๆ ตั้งขึ้นทุกทิศ
ทําใหเกิดหวงน้ําใหญ ฉะนั้น. แตนั้น กษัตริยและพราหมณเปนตนตาง
ถือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไลเปนตนมา
แสวงหาพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา พระผู
เปนเทพแหงเทพ พระผูองอาจในหมูชน พระผูประหนึ่งราชสีหในหมูชน
ประทับอยูที่ไหน จึงเอาเกวียนรอยเลมบรรทุกปจจัยมา เมือ่ ยังไมได
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โอกาสจึงเอาทบเกวียนกับทูบเกวียนจดกันแมในที่ประมาณคาวุตหนึ่ง
โดยรอบพักอยูและติดตามไป เหมือนอันธกพราหมณและวินทพราหมณ
เปนตน. คําทั้งหมดนั้นพึงทราบโดยนัยที่มาในขันธกะและในสูตรนั้น ๆ
เกิดแกภิกษุสงฆเหมือนเกิดแกพระผูมีพระภาคเจาแล. สมจริงดังที่ตรัส
ไววา ดูกอนจุนทะ บัดนี้สงฆหรือคณะมีประมาณเทาใดเกิดในโลกแลว
ดูกอนจุนทะ เราไมมองเห็นสงฆหมูอื่นเเมหมูเดียวผูถึงความเลิศดวยลาภ
และยศอยางนี้ เหมือนภิกษุสงฆนั้น จุนทะ ลาภสักการะนี้นั้นเกิดแก
พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ หาประมาณมิไดเหมือนหวงน้ําของแมน้ํา
ใหญ ๒ สายรวมเปนสายเดียวกัน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็สมัย
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาอันเทวดาและมนุษยทั้งหลายสักการะแลว ฯลฯ
ทรงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมภิกษุสงฆก็เปนผูอันเทวดาและมนุษยทั้งหลายสักการะแลว ฯลฯ ไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร.
ฝายเดียรถียทั้งหลาย อันใคร ๆ ไมสักการะไมเคารพ เพราะเปนผู
ไมไดทําบุญไวในปางกอนและเปนผูปฏิบัติผิด วาโดยพิเศษทางพุทธุปบาทกาล เปนผูมีความงามวิบัติ หมดรัศมีหมดเดชเสื่อมลาภสักการะเชนนั้นของ
หิ่งหอยในยามพระอาทิตยขึ้น. พวกเขาอดกลั้นลาภสักการะเชนนั้นของ
พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆไมได ถูกความริษยาครอบงําจึงริษยาวา
เราจักดากระทบพวกเหลานี้ดวยผรุสวาจาอยางนี้แลวไลใหหนีไป ทําการ
ริษยาเปนขาศึก เที่ยวดาบริภาษภิกษุทั้งหลายในที่นั้น ๆ. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา สวนพวกอัญญเดียรถียปริพาชกใคร ฯ ไมสักการะ ฯลฯ
ไมไดจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ครั้นนั้นแล
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พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไมอดทนสักการะของพระผูมีพระภาคเจา
และภิกษุสงฆ เห็นภิกษุทั้งหลายในบานหรือในปา ใชผรุสวาจาอัน
มิใชของสัตบุรุษดาบริภาษเกรี้ยวกราดเบียดเบียน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสพฺภาหิ ความวา ดวยผรุสวาจาอัน
ไมสมควรในสภา คือไมควรกลาวในที่ชุมนุมสาธุชนในที่ประชุม อธิบาย
วา ดวยวาจาชั่วหยาบ. บทวา ผรุสาหิ ไดแก ดวยวาจาหยาบ คือตัด
เสียซึ่งความรัก. บทวา อกฺโกสนฺติ ไดแก ดาดวยอักโกสวัตถุมีชาติ
เปนตน. บทวา ปริภาสนฺติ ไดแก คุกคามใหเกิดความกลัว ดวยความ
ทะเลาะ. บทวา โรเสนฺติ ความวา ใหเกิดความเกรี้ยวกราดโดยตามกําจัด
เหมือนเกรี้ยวกราดแกคนอื่น. บทวา วิเหเสนฺติ ความวา ยอมเบียดเบียน
คือทําความไมสบายใจโดยอาการตาง ๆ. ถามวา ก็อยางไร พวกเหลานี้
จึงพากันทําการดาเปนตน ใหเกิดขึน้ พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆผู
เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสรอบดาน. ตอบวา พวกเหลานั้น เปนผูมีจิต
ถูกกระทบกระทั่งเพราะตนเสื่อมลาภสักการะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาอุบัติ
ขึ้น จึงนัดแนะกะนางสุนทริกาปริพาชิกา ใหนางประกาศโทษของพระศาสดาและภิกษุทั้งหลายแลวจึงทําการดาเปนตน เหมือนคนขุดดินพลาด
ลมไป และเหมือนคนทําตําหนิใหเกิดในแกวไพฑูรยที่ไมมีตําหนิ ฉะนั้น.
ก็เรื่องแหงนางสุนทริกาปริพาชิกานี้นั้นจักมีแจงในบาลีในสุนทริกาสูตร
ขางหนานั่นแล. เพราะเหตุนั้น คําที่ควรกลาวในที่นี้ ขาพเจาจักพรรณนา
ในสุนทริกาสูตรนั้นนั่นแหละ. ภิกษุทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลวกราบทูลเรื่องนั้น. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครัง้ นั้นแล
ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯ ลฯ เบียดเบียนอยู. คํานั้นมีอรรถดังกลาวแลวนั่นแล.
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บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ถึงการปฏิบตั ิผิดนี้ของพวกเดียรถียผูถูกความริษยาครอบงํา. บทวา อิม
อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้อันแสดงถึงความเปนผูคงที่ในประการ
อันผิดที่พวกเดียรถียเหลานั้นกระทํา และในอุปการะที่ชนเหลาอื่นผูมีจิต
เลื่อมใสกระทํา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คาเม อรฺเ สุขทุกฺขผฏโ ความ
วา ผูถูกสุขและทุกขสัมผัสแลว คือเสวยสุขและทุกขในที่ใดที่หนึ่งไมวาจะ
เปนบานหรือปา หรือพรั่งพรอมดวยเหตุแหงสุขและทุกขเหลานั้น. บท
วา เนวตฺตโต โน ปรโต หเหถ ความวา พวกทานอยาตั้งสุขและทุกข
นั้นทั้งจากตนทั้งจากผูอื่นเลยวา เรา ไดรับสุข ไดรับทุกข, สุขของเรา
ทุกขของเรา และวาสุขทุกขนี้คนอื่นใหเกิดแกเรา. ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะในขันธปญจกนี้ ไมมีสิ่งอะไร ๆ ที่ควรจะเห็นวาเปนเรา
วาเปนของเรา วาเปนคนอื่น หรือวาเปนของคนอื่น แตเฉพาะสังขาร
อยางเดียวเทานั้นเกิดขึ้นตามปจจัยแลวแตกไปทุก ๆ ขณะ. ก็ในที่นี้ ศัพท
วา สุขและทุกขเปนยอดเทศนา. พึงทราบอรรถแหงโลกธรรมแมทั้งหมด.
ดังนั้น พระผูม ีพระภาคเจา จึงทรงประกาศสุญญตะอันมีเงื่อน ๔
คือ ขอวา นาห กฺวจนิ พระโยคาวจรนี้ไมเห็นตัวตนมีอยูในที่ไหน ๆ ๑
ขอวา กสฺสจิ กิฺจนตสฺมึ ไมเห็นตัวตนของตนที่จะพึงนําเขาไปใน
ความเปนอะไร ๆ ของใคร ๆ ๑ ขอวา น จ มม กฺวจนิ ไมเห็นตัวตน
ของตนในที่ไหน ๆ ๑ ขอวา กตฺถจิ กิฺจนตตฺถิ ไมเห็นตัวตนของผู
อื่นที่มีอยูในที่ไหน ๆ ๑ บัดนี้ พระองคทรงแสดงเหตุแหงความไมตั้งมั่น
จากตนและจากคนอื่นนั้น.
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บทวา ผุสนฺติ ผสฺสา อุปธึ ปฏิจฺจ ความวา ขึ้นชื่อวา ผัสสะ
อันเปนเครื่องอํานวยสุขและอํานวยทุกขนี้อาศัยอุปธิกลาวคือขันธปญจก
ยอมถูกตองอารมณตามที่เปนของตนในเมื่ออุปธินั้นมีอยู คือเปนไปใน
อุปธินั้นเอง. จริงอยู อทุกขมสุขเวทนาสงเคราะหเขาในสุขเหมือนกัน
เพราะมีสภาวะสงบ. เพราะฉะนั้น ทานจึงพรรณนาอรรถนี้ โดยผัสสะ ๒
อยางนั้นเอง. ก็เพื่อแสดงประการที่ผัสสะเหลานั้นไมถูกตอง ทานจึง
กลาววา นิรปู ธึ เกน ผุเสยฺยุ ผสฺสา ผัสสะพึงถูกตองธรรมที่ไมมีอุปธิ
เพราะเหตุไร. จริงอยู เมื่ออุปธิคือขันธไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
เหตุไรเลา ผัสสะเหลานั้นจึงพึงถูกตอง, เพราะวาเหตุนั้นไมมี. ก็ถาวา
ทานทั้งหลายไมปรารถนาสุขและทุกขอันเกิดเพราะการดาเปนตนไซร พวก
ทานพึงกระทําความพากเพียรในความไมมีอุปธิโดยประการทั้งปวงนั้น
แหละ. คาถาไดจบลงดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. ตรัสวัฏฏะและวิวัฏฏะ
ดวยอุทานนี้ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสักการสูตรที่ ๔
๕. อุปาสกสูตร
วาดวยผูไมมีเครื่องกังวลเปนสุขในโลก
[๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุบาสก
ชาวบานอิจฉานังคละคนหนึ่ง เดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ ดวย
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กรณียกิจบางอยาง ครัง้ นั้นแล อุบาสกนั้นยังกรณียกิจนั้นใหสําเร็จใน
พระนครสาวัตถีแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะอุบาสกนั้น
วา ดูกอนอุบาสก ทานกระทําปริยายนี้เพื่อมา ณ ที่นี้โดยกาลนานแล
อุบาสกนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประสงคจะเฝา
เยี่ยมพระผูมีพระภาคเจาแตกาลนาน แตวาขาพระองคขวนขวาย ดวยกิจที่
ตองทําบางอยาง จึงไมสามารถจะเขามาเฝาพระผูมีพระภาคเจาได.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
กิเลสเครื่องกังวลยอมไมมแี กผูใด ความสุขยอม
มีแกผูนั้นหนอ ผูมีธรรมอันนับไดแลว เปนพหูสูต
ทานจงดูบุคคล ผูม ีกิเลสเครื่องกังวลเดือดรอนอยู
ชนผูปฏิพัทธในชนยอมเดือดรอน.
จบอุปาสกสูตรที่ ๕
อรรถกถาอุปาสกสูตร
อุปาสกสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :
บทวา อิจฺฉานงฺคลโก ความวา บานพราหมณตําบลหนึ่งในแควนโกศลอันไดนามวา อิจฉานังคละ, ชื่อวาอิจฉานังคละ เพราะอยูอาศัยใน
บานพราหมณนั้นหรือเพราะเกิดคือมีในบานพราหมณนั้น. บทวา อุปาสโก
ความวา ชื่อวา อุบาสก เปนผูประกาศภาวะที่ตนเปนอุบาสกในสํานัก
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ของพระผูมีพระภาคเจา ดวยไตรสรณคมน เปนผูถือสิกขาบท ๕ เปน
พุทธมามกะ ธัมมมามกะ สังฆมามกะ. บทวา เกนจิเทว กรณีเยน
ความวา ดวยกรณียกิจอยางใดอยางหนึ่งมีการชําระใหหมดจดอยางยิ่งเปน
ตนที่ผูทรงไวจะพึงกระทํา. บทวา ตีเรตฺวา แปลวา ใหสําเร็จ. เลากัน
ว อุบาสกนี้ เคยเขาเฝานั่งใกลพระผูมีพระภาคเจาเนืองนิจ. เธอไมได
เฝาพระศาสดา เพราะมีกรณียกิจมากถึง ๒-๓ วัน. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา จิรสฺส โข ตฺว อุปาสก อิม ปริยายมกาสิ
ยทิท อิธาคมนาย อุบาสก เธอไดกระทําปริยายที่จะมาในที่นี้ ตลอด
กาลนานแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิรสฺส แปลวา โดยกาลนาน. บทวา
ปริยาย แปลวา คราวหนึ่ง. ศัพท ยทิท เปนนิบาต. ความวา โย
อย. ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา เธอกระทําวาระที่กระทําในวันนี้นี้โดย
กาลนานคือทําใหเนิ่นชาดวยการมาในที่นี้คือในสํานักของเรานี้. บทวา
จิรปฏิกาห แกเปน จิรปฏิโก อห. เชือ่ มความวาเรา ขาพระองคประสงค
จะเขาเฝาเปนเวลานานแลว. บทวา เกหิจิ เกหิจิ แปลวา กิจนอยใหญ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา เกหิจิ ไดแก กิจอยางใดอยางหนึ่ง. ในขอนั้น
ทรงแสดงถึงความเอื้อเฟอ. จริงอยู เมื่อเธอเลื่อมใสยิ่งในพระศาสดา ไม
ไดมีความเอื้อเฟอในเรื่องอื่นเหมือนในการเฝาและการฟงธรรมของพระศาสดา. บทวา กิจฺจกรณีเยหิ ความวา สิ่งตองทําแนแทในการเฝา
เปนตนนี้จัดเปนกิจ นอกนี้จัดเปนกรณียะ. อีกอยางหนึ่ง สิ่งที่ตองทํา
กอนจัดเปนกิจ ที่ตองทําภายหลังจัดเปนกรณียะ. อนึ่ง สิ่งเล็กนอยจัดเปน
กิจ สิ่งใหญจัดเปนกรณียะ. บทวา พฺยาวโฏ แปลวา ขวนขวาย. บทวา
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เอราห ความวา ขาพระองคไมสามารถจะเขาเฝาดวยอาการอยางนี้ คือ
ดวยประการนี้ อธิบายวา ไมสามารถจะเขาเฝาโดยไมเคารพเปนตน.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ถึงความนี้วา อันตรายแหงกุศลยอมมี เพราะความที่เหลาสัตวมีความ
ขวนขวายในหนาที่ โดยมีความกังวลในกาลพระพุทธเจาอุบัติและในกาลได
เปนมนุษยที่หาไดยาก หามีอันตรายแหงกุศลตอความไมมีความกังวลไม.
บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้อันแสดงถึงความนั้นนี้เอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุข วต ตสฺส โน โหติ กิฺจิ ความวา
ในวัตถุมีรูปเปนตน แมวัตถุอะไร ๆ สักอยางหนึ่ง ยอมไมมีคือไมมีอยู
ไดแก ไมปรากฏแกบุคคลใด โดยภาวะที่กําหนดดวยตัณหาวา นี้ของเรา
บุคคลนั้นยอมมีความสุขแท อธิบายวา มีความสุขนาอัศจรรยทีเดียว
ปาฐะวา น โหสิ ดังนี้กม็ ี. พึงทราบเนื้อความขอนั้นโดยความเปนอดีตกาล. แตอาจารยพวกหนึ่งพรรณนาเนื้อความแหงบทวา น โหติ กิฺจิ
ไวดังนี้วา กิเลสเครื่องกังวลมีราคะเปนตน ยอมไมมีแกผูใด. คํานั้นไมดี
เพราะมาในเทศนาโดยการกําหนดธรรม. ดวยคําวา ราคาทิกิฺจน พึงเปน
อันทานกลาวแตคําที่เหมาะสมเทานั้น ในเมื่อมีการรวบรวมแมธรรมควร
กําหนด. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา บุคคลใดไมมีกิเลสเครื่องกังวล คือ
เครื่องยึดหนวงอะไร ๆ แมเล็กนอย เพราะไมมีกิเลสเครื่องกังวล มีราคะ
เปนตนนั่นแหละ ขอนั้นของบุคคลนั้นที่ไมมีกิเลสเครื่องกังวล ชื่อวา
เปนความสุขแท คือเปนความสุขนาอัศจรรย เพราะเปนปจจัยแหงความ
สุข. หากจะถามวา กิเลสเครื่องกังวลไมมีแกใคร ดังนี้ พระองคจึง
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ตรัสวา สงฺขาตธมฺมสฺส พหุสฺสุตสฺส ดังนี้. บุคคลใดมีธรรมที่ตอง
บอกแลว คือมีกิจที่ตองทําแลว เพราะสําเร็จกิจ ๑๖ อยาง กลาวคือ
มรรคทั้ง ๔ ชื่อวา เปนพหูสูต เพราะรูพาหุสัจจะแจงชัดจากธรรม
นั้นนั่นเอง แหงบุคคลนั้น.
ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงอานิสงสในความไมมี
กิเลสเครื่องกังวลอะไร ๆ แลวจึงแสดงโทษในความมีกิเลสเครื่องกังวล
อะไร ๆ จึงตรัสคํามีอาทิวา สกิฺจน ปสฺส ดังนี้.
คํานั้นมีเนื้อความดังตอไปนี้ พระศาสดาทรงถึงธรรมสังเวชแลว
จึงตรัสกะจิตของพระองควา ทานจงดูบุคคลผูชื่อวามีกิเลสเครื่องกังวล
เพราะมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเปนตน และกิเลสเครื่องกังวลคืออามิส
เดือดรอนอยู คือถึงความคับแคนดวยกิจนอยกิจใหญเพราะเหตุแหงการ
แสวงหา และอารักขากามที่ไดแลวและยังไมได เพราะความเปนผูมีกิเลส
เครื่องกังวลนั่นเอง และดวยอํานาจการยึดถือวา เรา วา ของเราดังนี้.
บทวา ชโน ชนสฺมึ ปฏิพทฺธรูโป ความวา ตนเองเปนชนอื่น เปนผู
มีสภาวะเนื่องกับชนอื่น ดวยอํานาจตัณหาวา เราเปนของผูนี้ ผูนี้เปน
ของเรา จึงเดือดรอน คือถึงความคับแคน. ปาฐะวา ปฏิพทฺธจิตฺโต
ดังนี้ก็มี. ก็เนื้อความนี้พึงแสดงโดยสุตตบทมีอาทิวา
ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ
อิติ พาโล วิหฺติ
อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ
กุโต ปุตฺตา กุโต ธน.
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คนพาลยอมเดือดรอนวา บุตรของเรามีอยู
ทรัพยของเรามีอยู ตนแหละยอมไมมีแกตน บุตร
จักมีแตที่ไหน ทรัพยจักมีแตที่ไหน.
จบอรรถกถาอุปาสกสูตรที่ ๕
๖. คัพภินสิ ูตร
วาดวยเรื่องทุกขเวทนาของหญิงมีครรภ
[๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล นาง
มาณวิกาสาว ภรรยาของปริพาชกคนหนึ่ง มีครรภใกลเวลาตลอดแลว
ครั้งนั้นแล นางปริพาชิกนั้นไดกลาวกะปริพาชกวา ทานพราหมณ ทาน
จงไปนําน้ํามัน ซึ่งจักเปนอุปการะสําหรับดิฉันผูคลอดแลวมาเถิด เมื่อนาง
ปริพาชิกากลาวอยางนี้แลว ปริพาชกนั้นไดกลาวกะนางปริพาชิกาวา ฉัน
จะนําน้ํามันมาใหนางผูเจริญแตที่ไหนเลา แมครัง้ ที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓ นาง
ปริพาชิกานั้นก็ไดกลาวกะปริพาชกนั้นวา ทานพราหมณ ทานจงไปนํา
น้ํามันซึ่งจักเปนอุปการะสําหรับดิฉันผูตลอดแลวมาเถิด.
[ ๕๗ ] ก็สมัยนั้นแล ราชบุรุษไดใหเนยใสบาง น้ํามันบางใน
พระคลังของพระเจาปเสนทิโกศล แกสมณะบาง พราหมณบาง เพื่อดื่ม
พอความตองการ ไมใหเพื่อนําไป ครั้งนั้นแล ปริพาชกนั้นดําริวา ก็
ราชบุรุษใหเนยใสบาง น้ํามันบาง ในพระคลังของพระเจาปเสนทิโกศล
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แกสมณะบาง พราหมณบาง เพื่อดื่มพอความตองการ ไมใหเพื่อนําไป
ไฉนหนอ เราพึงไปยังพระคลังของพระเจาปเสนทิโกศล ดืม่ น้ํามันพอ
ความตองการแลว กลับมาเรือน สํารอกน้ํามันซึ่งจักเปนอุปการะแกนาง
ปริพาชิกาผูตลอดนี้เถิด ครั้งนั้นแล ปริพาชกนั้นไปยังพระคลังของ
พระเจาปเสนทิโกศล ดื่มน้ํามันพอความตองการแลว กลับมาเรือนไม
สามารถเพื่อจะไวเบื้องต่ํา [ดวยอํานาจการถายทอง] ปริพาชกนั้นอันทุกข
เวทนาอันกลาเผ็ดรอนถูกตองแลว ยอมหมุนมาและหมุนไปโดยรอบ
ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงผาอันตรวาสกทรงถือบาตร
และจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ไดทอดพระเนตรเห็น
ปริพาชกนั้น ผูอันทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนถูกตองแลว หมุนมาหมุน
ไปอยูโดยรอบ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ชนผูไมมกี ิเลสเครื่องกังวล มีความสุขหนอ ชน
ผูถ ึงเวท (คือ อริยมรรคญาณ) เทานั้น ชื่อวาผูไมมี
กิเลสเครื่องกังวล ทานจงดูชนผูมีกิเลสเครื่องกังวล
เดือดรอนอยู ชนเปนผูมจี ิตปฏิพัทธในชนยอมเดือด
รอน.
จบคัพภินีสูตรที่ ๖
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อรรถกถาคัพภินีสูตร
คัพภินีสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อฺตรสฺส ปริพฺพาชกสฺส ไดแก ของกุฎมพีปริพาชก
ผูหนึ่ง. บทวา ทหรา แปลวา เปนสาว. บทวา มาณวิกา เปนโวหาร
เรียกธิดาของพราหมณ. บทวา ปชาปตี แปลวา ภรรยา. บทวา คพฺภินี
แปลวา ผูมีครรภ. บทวา อุปวิชฺา เชื่อมความวา เปนผูมีเวลาจะ
ตลอดปรากฏวา วันนี้ พรุงนี้. ไดยนิ วา ปริพาชกนั้นเปนชาติพราหมณ
มีภรรยา ตั้งอยูที่อาศรม ชื่อวาทปตถะ เพราะเหตุนั้น คนจึงเรียกเขาผูมี
ภรรยา โดยโวหารวา ปริพาชก. สวนภรรยาของเขาเรียกวา พราหมณ
เพราะมีชาติเปนพราหมณ. บทวา เตล ไดแก น้าํ มันงา. ก็ในขอนี้วา
โดยวัตถุมีน้ํามันเปนประธาน นางจึงสั่งวา ทานจงนําเอาสิ่งที่หญิงผูจะ
คลอดตองการเพื่อบําบัดทุกขในเวลาคลอดทั้งหมด มีเนยใสและเกลือ
เปนตนมา. บทวา ย เม วิชาตาย ภวิสฺสติ ความวา สิ่งใดมีน้ํามัน
เปนตน จักเปนอุปการะแกเราผูมีครรภจะคลอดออกไป. ปาฐะวา
ปริพฺพาชิกาย ดังนี้ก็มี. บทวา กุโต แปลวา จากที่ไหน. อธิบายวา
เราพึงนําน้ํามันเปนตนมาจากที่ไหน ไมวาจะเปนตระกูลญาติตระกูลมิตร
ที่นั้นไมมีแกเรา. บทวา เตล อาหรามิ ทานกลาวใหเปนปจจุบันกาล
เพราะใกลกาลอันเปนปจจุบัน หมายความวาจักนําน้ํามันมา. วา ศัพทใน
บทวา สมณสฺส วา ก็ดี พฺราหฺมณสฺส วา ก็ดี สปฺปสฺส วา ก็ดี เตลสฺส
วา ก็ดี เปนสมุจจยัตถะ เหมือนในประโยคมีอาทิวา อคฺคิโต วา อุหกโต
วา มิถุเภทา วา. บทวา สปฺปสฺส วา เตลสฺส วา เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใช
ในอรรถปฐมาวิภัตติ. อธิบายวา เนยใสและน้ํามันอันเขาใหดื่มเทาที่
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ตองการ. สวนอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา บทวา สปฺปสฺส วา เตลสฺส
วา เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถวา สวนยอยและสิ่งที่มีสวนยอย จริง
อยางนั้น สวนยอยของกลุมเนยใสและน้ํามัน ในที่นี้ทานเรียกโดยศัพท
เทาที่ตองการ. บทวา โน นีหริตุ ความวา เขาไมใหใชภาชนะหรือมือ
นําออกไปขางนอก. บทวา อุจฺฉินฺทติ ฺวา ไดแก สํารอกออก, เชื่อม
ความวา ไฉนหนอ เราพึงสํารอกออก. ไดยินวา ปริพาชกนั้นไดมีความ
คิดอยางนี้วา เราจะไปเรือนคลังของพระราชาดื่มน้ํามันแคคอ แลวมา
เรือนในทันทีสํารอกตามที่ดื่มลงไวในภาชนะหนึ่ง จักยกขึ้นเตาไฟตม สิ่ง
ที่เจือดวยดีและเสมหะเปนตน ไฟจักไหม แตเราจักเอาแตน้ํามันไปใชใน
การงานของนางปริพาชิกานี้.
บทวา อุทฺธ กาตุ ไดแก เพื่อนําขึ้นขางบนโดยจะสํารอกออก.
บทวา น ปน อโธ ความวา แตไมอาจเพื่อจะนําออกขางลางดวยการถาย
ออก. จริงอยู ปริพาชกนั้นดื่มดวยคิดวา จักสํารอกสิ่งที่เราดื่มเขาไป
มาก ๆออกจากปากเสียเอง เมื่อสิ่งที่ดื่มเขาไปไมออกมา เพราะไมเปน
ประโยชนแกกระเพาะ ไมรูหรือไมไดสั่งที่ควรจะสํารอกและถายออกได
ไดรับทุกขเวทนาอยางเดียว จึงหมุนไปหมุนมา. บทวา ทุกฺขาหิ แปลวา
มีทุกข. บทวา ติปฺปาหิ ไดแก มาก หรือแรงกลา. บทวา ขราหิ
ไดแก กลาแข็ง. บทวา กฏกาหิ ไดแก ทารุณ เพราะเปนของไมนา
ปรารถนาอยางยิ่ง. บทวา อาวฏฏติ ความวา เมื่อไมนอนอยูในที่เดียว
พารางของตนไปขางโนนขางนี้ ชื่อวาหมุนไป. บทวา ปริวฏฏติ ความวา
แมนอนอยูในที่แหงหนึ่ง เมื่อสลัดอวัยวะนอยใหญไปรอบ ๆ ชื่อวาหมุน
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ไปรอบ. อีกอยางหนึ่ง เมื่อหมุนไปตรงหนา ชื่อวาหมุนไป เมื่อหมุน
ไปรอบๆ ชือ่ วาหมุนไปรอบ.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ครั้นทรงทราบโดยประการ
ทั้งปวงถึงความนี้วา ความเกิดทุกขอันนี้ เหตุเพราะบริโภคโดยไมพิจารณา
ของคนผูมีกิเลสเครื่องกังวล มีอยู แตสําหรับคนไมมีกิเลสเครื่องกังวล
ยอมไมมีทุกขนี้โดยประการทั้งปวง ดังนี้ แลวจึงทรงเปลงอุทานนี้ อัน
ประกาศความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขิโน วต ความวา สัตบุรุษทั้งหลาย
มีความสุขหนอ. ถามวา ก็สัตบุรุษเหลานั้น คือพวกไหน ? ตอบวา คือ
พวกที่ไมมีกิเลสเครื่องกังวลที่ชื่อวา อกิญจนะ เพราะไมมีกิเลสเครื่อง
กังวลมีราคะเปนตน และกิเลสเครื่องกังวลในสิ่งที่หวงแหน พระองค
จึงตรัสวา เวทคุโน หิ ชนา อกิฺจนา พวกชนผูถึงเวท ไมมีกิเลส
เครื่องกังวล. บุคคลผูชื่อวา เวทคู เพราะถึง คือบรรลุเวท กลาวคือ
อริยมรรคญาณ หรือถึงคือบรรลุพระนิพพานดวยเวทนั้น. อริยชนเหลานั้น
คือบุคคลผูสิ้นอาสวะ ชื่อวาอกิญจนะ เพราะตัดกิเลสเครื่องกังวลมีราคะ
เปนตนไดเด็ดขาด ดวยอรหัตมรรค. ก็เมื่อกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเปนตน
ไมมี กิเลสเครื่องกังวลในสิ่งที่หวงแหน จักมีแตที่ไหน.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงสรรเสริญบุคคลผูเปนพระอรหันต ดวย
บุรพภาคแหงคาถาอยางนี้แลว เมื่อจะทรงติเตียนอันธปุถุชน ดวยอปรภาค
แหงคาถา จึงตรัสคํามีอาทิวา สกิูจน ปสฺส คํานั้นมีอรรถดังกลาวไว
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แลวในสูตรแรกนั่นแหละ ดวยคาถาแมนี้ พระองคตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ
ดังพรรณนามาฉะนี้.
จบอรรถกถาคัพภินีสูตรที่ ๖
๗. เอกปุตตสูตร
วาดวยการขุดอามิสแหงมัจจุราช
[๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล บุตรคน
เดียวของอุบาสกคนหนึ่ง เปนที่รัก เปนที่พอใจ ทํากาละแลว ครั้งนั้นแล
อุบาสกมากดวยกันมีผาชุม มีผมเปยก เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับในเวลาเที่ยง ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามอุบาสกเหลานั้นวา ดูกอนอุบาสกทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายมีผาชุม มีผมเปยก เขามาในที่นี้ ในเวลาเที่ยง เพราะเหตุไรหนอ
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว อุบาสกนั้นไดกราบทูลวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา บุตรคนเดียวของขาพระองค ผูเปนที่รักเปนที่พอใจ
ทํากาละแลว เพราะเหตุนั้น ขาพระองคทั้งหลายจึงมีผาชุม มีผมเปยก
เขามาในที่นี้ในเวลาเที่ยง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
หมูเทวดาและหมูมนุษยเปนจํานวนมาก ยินดี
แลวดวยความเพลิดเพลินชินในรูปอันเปนที่รัก ถึงความ
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ทุกข เสื่อมหมดแลว (จากสมบัติ ) ยอมไปสูอํานาจ
แหงมัจจุราช พระอริยบุคคลเหลาใดแล ไมประมาท
ทั้งกลางคืนและกลางวัน ยอมละรูปอันเปนที่รักเสีย
ได พระอริยบุคคลเหลานั้นแล ยอมขุดขึ้นไดซงึ่
อามิสแหงมัจจุราช อันเปนมูลแหงวัฏทุกขที่ลวงได
โดยยาก.
จบเอกปุตตสูตรที่ ๗
อรรถกถาเอกปุตตสูตร
เอกปุตตสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เอกปุตฺตโก แปลวา บุตรคนหนึ่ง ก็บุตรนัน้ ชื่อวา เอกปุตตกะ เพราะอรรถวาอันเขาอนุเคราะห, ชื่อวาปยะ เพราะอรรถวาอันเขา
รักใคร. ชื่อวามนาปะ เพราะอรรถวาเปนที่เจริญใจ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
ปยะ เพราะอรรถวานาชม เพราะสมบูรณดวยความงามแหงรางกาย, ชื่อวา
มนาปะ เพราะเปนผูมีกัลยาณธรรม เพราะสมบูรณดวยศีลและอาจาระ.
ชื่อวา กาละ เพราะทําสัตวใหสิ้นไป ไดแก มรณะ. ชื่อวา กาลังกตะ
เพราะทําคือถึงกาละนั้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา กาลังกตะ เพราะกาละ
คือมัจจุทําแลวคือพินาศไปแลว ไดแกถึงความไมเห็น อธิบายวา ตาย.
บทวา สนฺพหุลา อุปาสภา ความวา อุบาสกชาวเมืองสาวัตถีเปน
อันมาก ไปตามหลังอุบาสกผูที่ลูกตายจนถึงปาชา พรอมดวยความโศก
ใหทําฌาปนกิจศพแลวก็กลับ ลงน้ําทั้งที่นุงหมอยูนั่นแหละ ดําหัว บีบผา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 199

ยังไมทันจะแหงเลย นุงผืนหนึ่ง ทําเฉวียงบาผืนหนึ่ง ใหอุบาสกนั้นนํา
หนา คิดจะฟงธรรมอันเปนเหตุบรรเทาความโศกในสํานักพระศาสดา จึง
เขาไปเฝาพระศาสดา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา อลฺลเกสา
มีผมชุมน้ํา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลฺลวตฺถา แปลวา มีผาชุมดวยน้ํา.
บทวา ทิวา ทิวสฺส แปลวา เปนเวลากลางวัน อธิบายวา เวลาเที่ยงวัน.
เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย ทรงทราบตรัสถามก็มี ทรงทราบไม
ตรัสถามก็มี. ทรงรูเวลา ตรัสถาม ทรงรูเวลาไมตรัสถามก็มี. เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยูทีเดียว เมื่อจะตรัสถามเพื่อตั้ง
เรื่องขึ้น จึงตรัสคํามีอาทิวา กึ นุ โข ตุมฺเห อุปาสกา ดูกอนอุบาสก
ทั้งหลาย เพราะเหตุไรหนอ พวกทาน ดังนี้.
พระดํารัสนั้นมีความหมายดังนี้วา ดูกอ นอุบาสกทั้งหลาย ในวัน
อื่น ๆ พวกเธอเมื่อมายังสํานักของเรา นุงผาแหงและสะอาดมาในเวลาเย็น
แตวันนี้ มีผาเปยก ผมเปยกมาในที่นี้เวลาเที่ยงตรง นั้นเปนเหตุอะไร.
บทวา เตน มย ความวา เพราะเหตุนั้น ขาพระองคทั้งหลายเปนอยางนั้น
เพราะถูกความโศกอยางแรงครอบงํา เพราะความเดือดรอนจิตอันเกิดจาก
การพลัดพรากจากบุตร จึงไดมาเฝาในที่นี้.
บทวา เอตมตฺถ วิทฺตฺวา ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ
โดยประการทั้งปวงถึงเรื่องนี้วา สภาวธรรมมีโศก ทุกข และโทมนัส
เปนตน มีวัตถุเปนที่รักเปนแดนเกิด เมื่อวัตถุอันเปนที่รักไมมี ความ
โศกเปนตนเหลานั้น ยอมไมมีโดยประการทั้งปวง จึงทรงเปลงอุทานนี้
อันประกาศความนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปยรูปสาตคธิตาเส ความวา ติด
คือมีจิตปฏิพัทธในสภาวะอันเปนที่รักมีรูปขันธเปนตน ดวยความยินดีใน
สุขเวทนา. ก็บทวา คธิตาเส หมายเอา คธิตา นัน่ เอง. อีกอยางหนึ่ง
ศัพทวา เส เปนเพียงนิบาต. จักขุประสาทเปนตน และปยชนมีบุตร
และภรรยาเปนตน ชื่อวา ปยรูป. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา อะไร
เปนปยรูป สาตรูป ในโลก คือ จักขุเปนปยรูป สาตรูปในโลก ฯลฯ
ธรรมตัณหาเปนปยรูป สาตรูป ในโลก และวา
นระใดติดของกามเปนอันมาก คือ นา สวน เงิน
โค มา ทาสหญิงชาย ผูหญิง และพวกพอง.
เพราะเหตุนั้น ผูติด สยบ อธิบายวา ถูกตองดวยความยินดีใน
ปยรูปเหลานั้น. เพื่อจะเฉลยคําถามวา ชนเหลานัน้ คือเหลาไหน ผูติด
อยูในปยรูปและสาตรูป จึงทรงแสดงชนเหลานั้นวา เทวกายา ปุถุมนุส-ฺ
สา จ หมูเทพและมนุษยเปนอันมาก, ไดแกหมูเทพเปนอันมาก มีเทพ
ชั้นจาตุมหาราชิกาเปนตน และมนุษยเปนอันมากมีชาวชมพูทวีปเปนตน.
บทวา อฆาวิโน ไดแก ผูมีทุกขทางกายและทางใจ. บทวา ปริชุนฺนา
ไดแก ผูเสื่อมจากสมบัติมีความเปนหนุมสาว และความไมมีโรคเปนตน
เพราะความวิบัติแหงชราและโรคเปนตน. พึงทราบความขอนั้นตามที่ได
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง เทวดาทั้งหลายเพียบพรอม
ดวยสุขโดยสวนเดียว ไมมีทุกข ชรา และโรคก็จริง ถึงอยางนั้น แมเทวดา
เหลานั้นทานก็เรียกวา ผูมีทุกข และวาผูมีความเสื่อม เพราะมีการไม
จากทุกขนั้นเปนสภาวะ. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความเกิดมีทุกขเปนตน
แมของเทวดาเหลานั้น ดวยอํานาจการเกิดขึ้นแหงบุรพนิมิต ปฏิจฉันนชรา
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และโรคทางใจ. บทวา มจฺจุราชสฺส วส คจฺฉนฺติ ความวา ชนเหลานั้น
ไปสูอํานาจ คือมือแหงความตาย กลาวคือมัจจุราช เพราะมีธาตุ ๓ เปน
ใหญ เหตุจะเกิดในครรภบอย ๆ เพราะยังละตัณหา ซึ่งมีปยวัตถุเปน
อารมณไมได.
พระผูมีพระภาคเจา ครัน้ ทรงแสดงวัฏฏะดวยเหตุเพียงเทานี้แลว
บัดนี้จึงแสดงวิวฏั ฏะ (นิพพาน) โดยนัยมีอาทิวา เย เว ทิวา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย เว ทิวา จ รตฺโต จ อปฺปมตฺตา
ความวา คนผูไมประมาทอยางมั่นคง ยอมบําเพ็ญอัปปมาทปฏิปทาทั้ง
กลางวันและกลางคืน โดยนัยดังกลาวแลวมีอาทิวา ชําระจิตใหหมดจด
จากธรรมอันเปนเครื่องกางกั้น โดยการจงกรม และการนั่งตลอดวัน.
บทวา ชหนฺติ ปยรูป ความวา ใหขวนขวายกรรมฐานภาวนาอันสัมปยุตดวยสัจจะ ๔ ละปยรูป คือปยวัตถุ มีจักขุประสาทเปนตน อันเกิด
จากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก ดวยการละฉันทราคะอันเนื่องกับปยรูป
นั้น เพราะบรรลุพระอริยมรรค. บทวา เต เว ขณนฺติ อฆมูล มจฺจุโน
อามิส ทุรติวตฺต ความวา พระอริยบุคคลเหลานั้นใชจอบ คืออริยมรรค
ญาณขุดตัณหาพรอมกับอวิชชา อันเปนมูลรากแหงทุกข คือวัฏทุกข
ชื่อวาเปนอามิส เพราะมัจจุคือมรณะจับตอง ชือ่ วาลวงไดยาก เพราะ
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนอกจากศาสนานี้ ไมอาจกลับได คือ
ถอนรากขึ้นไมใหเหลือแมแตสิ่งเล็กนอย ความนี้นั้น พึงใหพิสดารโดย
สุตตบทมีอาทิวา
อปฺปมาโท อมต ปท
ปมาโท มจฺจุโน ปท
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
เย ปมตฺตา ยถา มตา.
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ความไมประมาทเปนทางแหงความไมตาย ความ
ประมาท เปนทางแหงความตาย คนผูไมประมาท
ชื่อวายอมไมตาย คนประมาทเหมือนคนตายแลวแล.
จบอรรถกถาเอกปุตตสูตรที่ ๗
๘. สุปปวาสาสูตร
วาดวยทุกขของหญิงตั้งครรภนาน
[๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปากุณฑิฐานวัน ใกล
พระนครกุณฑิยา ก็สมัยนั้นแล พระนางสุปปวาสาพระธิดาของพระเจา
โกลิยะทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงอยูถึง ๗ วัน พระนางสุปปวาสา
นั้น ผูอันทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนถูกตองแลวทรงอดกลั้นไดดวยการตรึก
๓ ขอวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นตรัสรูดวยพระองคโดยชอบหนอ
ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกขเห็นปานนี้ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ปฏิบัติดีแลวหนอ ปฏิบัติเพื่อละทุกขเห็นปานนี้
นิพพานซึ่งเปนที่ไมมีทุกขเห็นปานนี้เปนสุขดีหนอ.
[๖๐] ครั้งนั้นแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาเชิญพระสวามีมาวา
เชิญมานี่เถิด พระลูกเจา ขอเชิญพระองคเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นแลว ทรงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
ตามคําของหมอมฉัน จงทูลถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย พระโรค
*

* บางฉบับเปน กุณฑธานวัน.
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เบาบาง กระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ความอยูสําราญวา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิยธิดาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเศียรเกลา และทูลถามความเปนผูมีพระอาพาธนอย พระโรคเบาบาง
กระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ความอยูสําราญ อนึง่ ขอพระองคจงกราบ
ทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภ
๗ ป มีครรภหลงอยู ๗ วัน นางสุปปวาสานั้นอันทุกขเวทนากลาเผ็ดรอน
ถูกตองแลว ยอมอดกลัน้ ไดดวยการตรึก ๓ ขอวา พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบหนอ ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อ
ละทุกขเห็นปานนี้ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ปฏิบัติหนอ ปฏิบัติเพื่อละทุกขเห็นปานนี้ นิพพานซึ่งเปนที่ไมมีทุกข
เห็นปานนี้ เปนสุขดีหนอ พระราชบุตรพระเจาโกลิยะนั้น ทรงรับคํา
ของพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาแลว เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางสุปปวาสา
โกลิยธิดา ถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา และ
ตรัสถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย พระโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา
ทรงพระกําลัง ความอยูสําราญ และรับสั่งอยางนี้วา พระนางสุปปวาสา
โกลิยธิดาทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงอยู ๗ วัน พระนางสุปปวาสา
นั้นอันทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนถูกตองแลว ยอมอดกลั้นไดดวยการตรึก
๓ ขอวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ตรัสรูด วยพระองคเองโดยชอบ
หนอ ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกขเห็นปานนี้ พระสงฆสาวกของ
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พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ปฏิบัติดีหนอ ปฏิบัติเพื่อละทุกขเห็น
ปานนี้ นิพพานซึ่งเปนที่ไมมีทุกขเห็นปานนี้ เปนสุขดีหนอ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงเปนผูมี
สุข หาโรคมิได ตลอดบุตรหาโรคมิไดเถิด ก็แลพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงมีสุข หาโรคมิได ประสูตพิ ระโอรสผูหาโรคมิได พรอมกับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา พระราชบุตรของพระเจาโกลิยะนั้นทูล
รับพระดํารัสแลว ทรงชืน่ ชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา เสด็จ
ลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมกระทําประทักษิณแลวเสด็จกลับไปสูนิเวศน
ของตน ไดทรงเห็นพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงมีสุขหาโรคมิได
ประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได ครัน้ แลวไดทรงดําริวา นาอัศจรรยจริง
หนอ ไมเคยมีมา พระตถาคตมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ก็แลพระนาง
สุปปวาสาโกลิยธิดานี้ทรงมีสุข หาโรคมิได คงจักประสูติพระโอรสผูหา
โรคมิได พรอมกับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา ไดเปนผูปลื้มใจ
เบิกบาน มีปติโสมนัส.
[๖๑] ครั้งนั้นแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทูลเชิญพระสวามี
มาวา ขาแตพระลูกเจา ขอเชิญพระองคเสด็จมานี้เถิด เชิญพระองคเสด็จ
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวจงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียร
เกลาตามคําของหมอมฉันวา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิยธิดา ถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา อนึ่ง
ขอพระองคจงทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภอยู ๗ ป มีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางมีสุข หา
โรคมิได ตลอดบุตรผูหาโรคมิได นางนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
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ประมุขดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน ขาแดพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ๗ วัน
เถิด. พระราชบุตรของพระเจาโกลิยะนั้นทรงรับคําพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาแลว เสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับถวายบังคมแลว
ประทับ ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาถวายบังคมพระบาท
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา อนึ่ง พระนางรับสั่งมาอยางนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภอยูถึง ๗ ป
มีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางทรงมีสุข หาโรคมิได ประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได พระนางนิมนตพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
กับภิกษุสงฆโปรดทรงรับภัตตาหารของนางสุปปวาสาโกลิยธิดาสิ้น ๗ วัน
เถิด.
[๖๒] ก็สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขดวยภัตเพื่อฉันในวันพรุง ก็อุบาสกนั้นเปนอุปฏฐากของทาน
พระมหาโมคคัลลานะ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทาน
พระมหาโมคคัลลานะวา มานี่แนะโมคคัลลานะ ทานจงเขาไปหาอุบาสก
นั้น ครั้นแลวจงกลาวกะอุบาสกนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุ พระนาง
สุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้
พระนางทรงมีสุข หาโรคมิได ประโยคสูติพระโอรส ผูหาโรคมิได นิมนต
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน พระนาง
สุปปวาสาโกลิยธิดาจงทําภัตตาหารสิ้น ๗ วัน อุปฏ ฐากของทานนั้นจักทํา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 206

ภายหลัง ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว เขาไป
หาอุบาสกนั้น ครั้นแลวไดกลาวกะอุบาสกนั้นวา ดูกอนทานผูมีอายุ
พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงถึง ๗ วัน
บัดนี้ พระนางทรงมีสุข หาโรคมิได ประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได
นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทําภัตตาหารสิ้น ๗ วัน ทานจักทําในภายหลัง
อุบาสกนั้นกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ถาวาพระมหาโมคคัลลานะผูเปนเจา
เปนผูประกันธรรม ๓ อยาง คือ โภคสมบัติ ชีวิตและศรัทธา ของกระผม
ไดไซร พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทําภัตตาหารสิ้น ๗ วันเถิด กระผม
จักทําในภายหลัง.
โม. ดูกอนทานผูมีอายุ ฉันจะเปนผูประกันธรรม ๒ อยาง คือ
โภคสมบัติ และชีวิตของทาน สวนทานเองเปนผูประกันศรัทธา.
อุ. ขาแตทานผูเจริญ ถาวาพระมหาโมคคัลลานะผูเปนเจาเปนผูประกันธรรม ๒ อยาง คือ โภคสมบัติและชีวิตไดไซร พระนางสุปปวาสา
โกลิยธิดาจงทําภัตตาหารสิ้น ๗ วันเถิด กระผมจักทําในภายหลัง.
ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะยังอุบาสกนั้นใหยินยอมแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคใหอุบาสกนั้นยินยอมแลว พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทรงทําภัตตาหารตลอด ๗ วัน อุบาสกนั้นจะทําในภายหลัง
พระเจาขา.
ครั้งนัน้ แล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ทรงอังคาสภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยพระหัตถ
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ของพระนาง สิ้น ๗ วัน ใหทารกนั้นถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาและ
ใหไหวภิกษุสงฆแลว ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดถามทารกนั้นวา
พอหนู เธอสบายดีหรือ พอเปนไปหรือ ทุกขอะไร ๆ ไมมีหรือ. ทารก
นั้นตอบวา ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ กระผมจักสบายแตไหนได พอ
เปนไปแตไหน กระผมอยูในทองเปอนดวยโลหิตถึง ๗ ป. ลําดับนั้นแล
พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ทรงมีพระทัยชื่นชมเบิกบานเกิดปติโสมนัส
วา บุตรของเราไดสนทนากับพระธรรมเสนาบดี.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ทรงมีพระทัยชื่นชมเบิกบานเกิดปติโสมนัสแลว จึงตรัสถาม
พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาวา ดูกอ นพระนาง พึงปรารถนาพระโอรส
เห็นปานนี้แมอื่นหรือ พระนางสุปปวาสากราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ หมอมฉันพึงปรารถนาบุตรเห็นปานนี้แมอื่นอีก ๗ คน
เจาคะ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ทุกขอนั ไมนายินดี ยอมครอบงําคนผูประมาท
โดยความเปนของนายินดี
ทุกขอันไมนารักยอม
ครอบงําคนผูประมาท โดยความเปนของนารัก ทุกข
ยอมครอบงําบุคคลผูประมาท โดยความเปนสุข.
จบสุปปวาสาสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสุปปวาสาสูตร
สุปปวาสาสูตรที่ ๘ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้:บทวา กุณฺฑิยาย ไดแก ใกลนครของพวกเจาโกลิยะ มีชื่ออยางนั้น.
บทวา กุณฺฑธานวเน ไดแก ในปาชื่อกุณฑธานะ ไมไกลนครนั้น.
เมือ่ กอน เลากันมาวา ยักษตนหนึ่งชื่อกุณฑะ อาศัยอยูที่ไพรสณฑแหงนั้น และยักษนั้นชอบพลีกรรมอันเจือดวยรําและขาวตอก
เพราะฉะนั้น ชนทั้งหลายจึงนอมนําพลีกรรมอยางนั้นเขาไปในที่นั้น แก
ยักษนั้น ดวยเหตุนั้น ไพรสณฑนั้น จึงปรากฏวา กุณฑธานวัน.
ในที่นี้ไมไกลไพรสณฑนั้น ยังมีหญิงเจาบานคนหนึ่ง. แมนางก็ถูกเรียก
วา กุณฑิยา เพราะนางอยูอาศัยในที่ ๆ เปนอาณาเขตของยักษนั้น และ
เพราะถูกยักษนั้นแหละปกครอง. ครัน้ ตอมา พวกเจาโกลิยะไดสรางนคร
ขึ้นในที่นั้น. แมนครนั้น เขาก็เรียกวา กุณฑิยา เหมือนกันตามชื่อเดิม.
ก็ในไพรสณฑนั้น พวกเจาโกลิยะไดสรางวิหาร เพื่อเปนที่ประทับและ
เปนที่อยูของพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ. แมไพรสณฑนั้นก็ปรากฏ
วา กุณฑธานวันเหมือนกัน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริก
ไปยังชนบท ถึงวิหารนั้นแลวประทับอยูในที่นั้นเอง. เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา เอก สมย ภควา กุณฺฑิยาย วิหรติ กุณฺฑธานวเน สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในกุณฑธานวัน ใกลเมืองกุณฑิยา.
บทวา สุปฺปวาสา เปนชื่อของอุบาสิกานั้น. บทวา โกลิยธีตา
แปลวา เปนราชบุตรีของเจาโกลิยะ.
ก็ราชบุตรีนั้น เปนอัครอุปฏฐายิกาของพระผูมีพระภาคเจา ทรง
๑

*

* บาลีไทย กุณฺฑิฏานวเน.
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สถาปนาไวในเอตทัคคะกวาพระสาวิกาทั้งหลายผูถวายสิ่งของอันประณีต
เปนพระอริยสาวิกาผูโสดาบัน. สิ่งใดสิ่งหนึ่งแลไมวาของเคี้ยวของบริโภค
หรือเภสัช อันสมควรแกพระผูมีพระภาคเจา ไมมีสตรีอื่น ๆ ที่พึงจัดแจง
ไวในนั้น สิง่ ทั้งหมดนั้นพระนางใชปญญาของตนเทานั้นจัดแจง แลวจัก
นอมเขาไปถวายโดยเคารพ. และนางไดถวายสังฆภัตและปาฏิปุคคลิกภัต
๘๐๐ ที่ทุก ๆ วัน. ผูใดผูหนึ่งไมวาจะเปนภิกษุหรือภิกษุณี เขาไปบิณฑบาตยังตระกูลนั้นมิไดมีมือเปลาไป. พระนางมีการบริจาคอยางเด็ดขาด
มีมือสะอาด ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในทานและการจําแนก
ทาน ดวยประการฉะนี้. สาวกโพธิสัตวผูมีภพครั้งสุดทายไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาปางกอน ไดถือปฏิสนธิในทองของนาง. ดวย
บาปกรรมบางอยางนั้นเอง เธอบริหารครรภนั้นอุมตองถึง ๗ ป และได
เปนผูมีครรภหลงถึง ๗ วัน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สตฺต วสฺสานิ
คพฺภ ธาเรติ สตฺตาห มุฬฺหคพฺภา ทรงครรภถึง ๗ ป ครรภหลงถึง
๗ วัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺต วสฺสานิ แปลวา ถึง ๗ ป. ก็
คําวา สตฺต วสฺสานิ นี้ เปนทุติยาวิภัตติใชในอัจจันตสังโยคะ แปลวา
ตลอด. บทวา คพฺภ ธาเรติ แปลวา อุมครรภไป อธิบายวา มีครรภ.
บทวา สตฺตาห มุฬฺหคพฺภา ไดแก มีครรภปนปวนถึง ๗ วัน. เพราะวา
ครรภแกเต็มที่ เวลาจะคลอดถูกลมกัมมัชวาตทําใหปนปวนพลิกกลับไปมา
เอาเทาขึ้นขางบนเอาศีรษะลงขางลางมุงตรงชองคลอด. สัตวนั้นออกไป
ขางนอกไมติดขัดในที่ไหน ๆ ดวยประการฉะนี้. แตเมื่อวิบัติ ก็จะนอน
ขวางปดชองคลอดดวยการพลิกกลับไปมาผิดปกติ หรือชองคลอดปด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 210

เสียเองทีเดียว. สัตวนั้น เพราะลมกัมมัชวาตในครรภนั้น ปนปวน
พลิกกลับไปมา ทานจึงเรียกวา ครรภหลง แมนางก็ไดเปนอยางนั้นถึง
๗ วัน. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สตฺตาห มุฬฺหคพฺภา ดังนี้. ก็
สัตวผูเกิดในครรภนี้ ไดแก พระสีวลีเถระ. ถามวา เพราะเหตุไร ทาน
จึงเปนทุกขดวยการอยูในครรภถึง ๗ ป ถึงความเปนผูหลงครรภถึง ๗ วัน
และแมพระมารดาของทานผูเปนถึงอริยสาวิกาโสดาบัน ก็ไดเสวยทุกข
อยางนั้นเหมือนกัน ? ขาพเจาจะเฉลย
ในอดีตกาล เมื่อพระเจากาสีครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระเจาโกศลองคหนึ่งทรงกรีธากองพลใหญมายึดกรุงพาราณสี ทรงปลง
พระชนมพระราชานั้น ไดสถาปนาพระอัครมเหสีของพระราชานั้นใหเปน
อัครมเหสีของพระองค. ฝายพระราชโอรสของพระเจาพาราณสี ในเวลา
ที่พระบิดาสิ้นพระชนม จึงหนีออกทางประตูระบายน้ํา รวบรวมญาติมิตร
และพวกพองของพระองคไวเปนอันเดียวกัน รวมกําลังโดยลําดับแลวเสด็จ
มายังกรุงพาราณสีตั้งคายใหญไวในที่ไมไกล ทรงสงพระราชสาสนถึง
พระราชาองคนั้นวา จงประทานราชสมบัติหรือจะรบ. พระมารดาได
สดับสาสนของพระราชกุมารแลว จึงสงพระราชสาสนไปวา ไมมีการตอ
ยุทธ ลูกจงตัดขาดการสัญจรทั่วทุกทิศลอมกรุงพาราณสีไว แตนั้นพวก
คนในกรุงพากันลําบากเพราะหมดเปลืองไมนําและอาหาร จักจับพระราชา
มาแสดง เวนการตอยุทธเสียเลย. พระราชกุมารไดสดับสาสนของพระมารดาแลว เมื่อจะรักษาประตูใหญทั้ง ๔ ดาน จึงลอมกรุงไว ๗ ป.
พวกคนในกรุงพากันออกทางประตูนอย นําเอาไมและน้ําเปนตนมาทํากิจ
ทุกอยาง.
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ลําดับนั้น พระมารดาของพระราชกุมารทรงสดับเรื่องนั้นแลว จึง
สงพระราชสาสนลับถึงพระโอรสวา ลูกเราโงเขลาไมรูอุบาย พวกเจาจง
ไปบอกแกบุตรของเรานั้นวา จงปดประตูนอยลอมกรุงไว. พระราชกุมาร
ทรงสดับพระราชสาสนของพระมารดา จึงไดทรงกระทําอยางนั้นถึง ๗ วัน
ชาวพระนครเมื่อออกไปขางนอกไมได วันที่ ๗ จึงไดเอาพระเศียรของ
พระราชานั้นไปมอบแดพระราชกุมาร พระราชกุมารไดเสด็จเขากรุงยึด
ราชสมบัติ. เพราะผลกรรมที่ลอมพระนครไวถึง ๗ ปในครั้งนั้น บัดนี้
พระองคจึงอยูในโลหิตกุมภี กลาวคือพระครรภของมารดา ๗ วัน. แต
เพราะลอมกรุงไวถึง ๗ วันโดยเด็ดขาด จึงถึงความเปนผูหลงครรภถึง
๗ วัน. สวนในอรรถกถาชาดกทานกลาววา เพราะผลกรรมที่ลอมกรุง
ยึดไวถึง ๗ วัน พระองคจึงอยูในโลหิตกุมภีถึง ๗ ปแลวถึงความเปนผู
หลงครรภถึง ๗ วัน. ก็พระองคเปนผูเลิศดวยลาภเพราะอานุภาพที่ถวาย
มหาทานแลวดังความปรารถนาที่บาทมูลของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจาวา ขอเปนผูเลิศดวยลาภ และที่ถวายน้ําออยและนมสมมีคา ๑,๐๐๐
กหาปณะพรอมชาวเมือง แลวไดตั้งความปรารถนาในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี. ฝายพระนางสุปปวาสา อุมครรภอยูถึง
๗ ป หลงครรภอยูถึง ๗ วัน เพราะที่สงสาสนไปวา พอจงลอมพระนคร
ยึดไว. พระมารดาและบุตรเหลานั้น ไดเสวยทุกขเชนนี้อันสมควรแก
กรรมของตน ดวยประการฉะนี้.
บทวา ตีหิ วิตกฺเกหิ ความวา ดวยสัมมาวิตก ๓ อันเกี่ยวดวยการ
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย. บทวา อธิวาเสติ ความวา อดทนทุกขที่เกิด
ขึ้น เพราะเปนผูมีครรภหลง. ความจริง พระนางหวนระลึกถึงความที่
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พระผูมีพระภาคเจาเปนผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง การปฏิบัติดีของ
พระอริยสงฆ และพระนิพพานเปนเครื่องสลัดออกจากทุกข จึงอดทนขม
ทุกขที่เกิดแกตนดวยไมทําไวในใจนั้นเอง. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว
วา ตีหิ วิตกฺเกหิ อธิวาเสติ ดังนี้.
บทมีอาทิวา สนฺพุทฺโธ วต เปนบทแสดงอาการที่วิตกเหลานั้น
เกิดขึ้น. คํานั้นมีอธิบายดังนี้ พระผูม ีพระภาคเจานั้น ชื่อวา เปนนาถะ
แหงโลก เพราะเหตุมีความเปนผูมีภาคยธรรมเปนตน ชื่อวาพุทธะ เพราะ
ตรัสรูสรรพธรรมโดยชอบคือไมวิปริต โดยพระองคเอง คือดวยพระองค
เอง พระผูมีพระภาคเจานั้น ตรัสธรรมเพื่อละวัฏทุกขทั้งสิ้นเห็นปานนี้ ที่
เราไดรับอยูในบัดนี้ และที่มีความเกิดอยางนี้เปนอยางหนึ่ง และเพื่อดับไม
เกิดขึ้นอยางสิ้นเชิง ตรัสธรรมที่ไมผิดตรงกันขาม ความจริง ความที่
พระศาสดาสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะทรงแสดงธรรมไมผิดแผก
พระองคมีหมูแหงพระอริยบุคคล ๘ ไดชื่อวา สาวกสงฆ เพราะเกิดในที่
ใกลแหงการฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระคุณตามที่กลาวแลว
และเกิดรวมดวยความเปนผูมีศีลและทิฏฐิเสมอกัน ซึ่งเปนอริยสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดําเนินสูปฏิปทาเปนเหตุไมกลับ (นิพพาน) เพื่อละ
วัฏทุกขเห็นปานนี้คือเชนนี้ และเพื่อดับคือไมเกิดแหงวัฏทุกข ยอม
ไมไดรับวัฏทุกขเชนนี้ ในพระนิพพานอันเปนเครื่องสลัดสังขตธรรม
ทั้งปวง อันเปนสุขหนอ สุขดีหนอ. ก็ในที่นี้ แมผูกําลังปฏิบัติ ทาน
ก็กลาววา ปฏิบัติแลวเหมือนกัน เพราะการปฏิบัติไมกลับ (นิพพาน).
อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา ปฏิปนนะ พึงทราบวา เปนอรรถปจจุบัน เหมือน
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ศัพท อุปปนนะ. ดวยเหตุนั้นแหละ ทานจึงกลาววา ชื่อวา ผูปฏิบัติ
เพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล ดังนี้.
บทวา สามิก ไดแก พระราชโอรสของพระเจาโกลิยะผูเปนสวามี
ของพระองค. บทวา อามนฺเตสิ แปลวา ไดตรัสแลว. บทวา มม
วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทาหิ ความวา จงถวายบังคมดวยเศียรเกลาของเธอ ซึ่งพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา อันมีสิริดุจดอก
ปทุมแยมที่ประดับดวยจักรลักษณะ ตามคําของเรา อธิบายวา จงกระทํา
อภิวาทดวยเศียรเกลา. บทวา อาพาโธ ในคํามีอาทิวา อปฺปาพาธ ทาน
กลาวถึงเวทนาที่ไมถูกสวนกัน ซึ่งแมเกิดขึ้นแลวในสวนหนึ่ง ก็ยึดเอา
สรีระทั้งสิ้นดุจยึดไวดวยแผนเหล็ก. บทวา อาตงฺโก ไดแก โรคที่ทํา
ชีวิตใหฝดเคือง. อีกอยางหนึ่ง โรคที่พึงยังอัตภาพใหเปนไปได ชื่อวา
อาตังกะ. โรคนอกนี้ ชือ่ วาอาพาธ. อีกอยางหนึ่ง โรคเล็กนอย ชื่อวา
อาตังกะ โรครุนแรง ขอวาอาพาธ. แตอาจารยบางพวกกลาววา โรค
ที่เกิดภายใน ชื่อวาอาพาธ โรคที่เกิดภายนอก ชื่อวาอาตังกะ. พระนาง
ตรัสวา พระองคจงทูลถามถึงความไมมีโรคแมทั้งสองอยางนั้น. ก็ขึ้นชื่อวา
การเกิดขึ้นแหงความปวยไขนั้นแหละ เปนการหนัก กายไมมีกาํ ลัง. เพราะเหตุนั้น พระนางจึงตรัสวา พระองคจงทูลถามถึงฐานะที่รางกายเบาและ
มีกําลัง กลาวคือการเปลี่ยนแปลงเร็ว เพราะไมมีความปวยไข. บทวา
ผาสุวิหาร ความวา พระนางตรัสวา และจงทูลถามถึงการอยูพระสําราญ
ในอิริยาบถทั้ง ๔ กลาวคือ ยืน นั่ง เดิน นอน. ลําดับนั้น พระนางเมื่อ
จะแสดงอาการที่จะทูลถามพระองค จึงตรัสคํามีอาทิวา สุปฺปวาสา ภนฺเต
ดังนี้. ดวยคําวา เอวฺจ เทหิ ทานแสดงถึงอาการที่จะพึงทูลในบัดนี้.
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บทวา ปรม เปนการรับคําตอบ. ดวยบทวา ปรม นั้น พระองค
ทรงแสดงวา ดีละเธอ ฉันจะปฏิบัติตามที่เธอกลาว. บทวา โกลิยปุตฺโต
ไดแก พระราชโอรสของเจาโกลิยะผูสวามีของพระนางสุปปวาสา.
ดวยบทวา สุขินี โหตุ พระศาสดาผูเปนอัครทักขิไณยบุคคลในโลก
พรอมเทวโลก ทรงรับคําการไหวของพระราชบุตรที่พระนางสุปปวาสา
สงมา ทีนั้น จึงทรงประกาศการนําความสุขเขาไปใหที่พระพุทธเจาเคยทรง
บําเพ็ญมาเปนเหตุใหเกิดเมตตาวิหารธรรมของพระองค แกพระนางสุปปวาสานั้นโดยสามัญทั่วไป เมื่อจะทรงแสดงการนําความสุขเขาไปแกพระนางและพระราชโอรสอีก โดยการปฏิเสธการไดรับทุกข อันมีการวิบัติครรภเปนมูลเหตุเปนประธานจึงตรัสวา สุขินี อโรคา อโรค ปุตฺต วิชายตุ
พระนางจงมีความสุขปราศจากโรค ประสูติพระโอรสหาโรคมิได. บทวา
สห วจนา ไดแกพรอมพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจานั้นแหละ. ใน
เวลาที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเชนนั้นนั่นแหละ กรรมแมนั้นก็ถึงความ
หมดไป. พระศาสดาทรงตรวจดูวา กรรมนั้นหมดไปแลวจึงไดตรัสอยาง
นั้น. สวนอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ถาพระศาสดาจักไมตรัส
อยางนั้นไซร แมตอแตนั้น ความทุกขนั้นจักติดตามพระนางไปตลอด
กาลนิดหนอย แตเพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขอเจาจงมี
ความสุขไมมีโรค และประสูติโอรสผูไมมีโรค ฉะนั้น พรอมกับเวลาที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสนั้นแล ครรภนั้นก็หายความปนปวนประสูติโดย
งายดายทีเดียว พระมารดาและพระโอรสทั้งสองนั้น ไดมีความสวัสดีดวย
ประการฉะนี้ ความจริง พุทธานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย เปน
อจินไตย. เปรียบเหมือนเมื่อนางปฏาจาราถึงความเปนบาเพราะความโศก
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อันเกิดจากสัตวและสังขารอัน เปนที่รกั มีภาวรูปเหมือนตอนเกิดนั้น พลาง
เที่ยวพูดวา
อุโภ ปุตฺตา กาลกตา
ปนฺเถ มยฺห ปตี มโต
มาตา ปตา จ ภาตา จ เอกจิตกสฺมิ ณายเร.
บุตรทัง้ สองก็ตาย สามีของเราก็ตายในหนทาง
เปลี่ยว มารดาบิดาและพี่ชาย เขาเผาในเชิงตะกอน
เดียวกัน.
ในขณะที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นองหญิง เธอจงกลับไดสติ
นั้นแล ความเปนบาก็หายไป ฉันใด แมนางสุปปยาอุบาสิกาก็เหมือนกัน
เมื่อไมอาจจะใหแผลใหญที่ตนเองทําไวที่ขาของตนหายได จึงนอนบน
เตียงนอน เมื่อแผลหายเปนปกติในขณะที่ตรัสวา เธอจงมาไหวเรา ตนเอง
ก็ไปถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา รวมความวา เรื่องมีอาทิดังกลาวนี้
พึงยกขึ้นกลาวในที่นี้แล.
บทวา เอว ภนฺเต ความวา ขาแตพระองคผูเจริญ คํานั้นเปน
เหมือนพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงหวังถึงความที่พระนาง
พรอมทั้งพระโอรสไมมีโรค จึงตรัสวา จงเปนผูมีความสุขปราศจากโรค
ประสูติพระโอรสปราศจากโรคนั้นแล. อธิบายวา ในกาลไหน ๆ พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา หาไดเปนไปอยางอื่นไมเลย. สวน
อาจารยบางพวกกลาวา เอวมตฺถุ จงเปนอยางนั้น. อาจารยอีกพวกหนึ่ง
นําเอาความของบทวา โหตุ จงสําเร็จเถิด มาพรรณนา. บทวา อภินนฺทิตฺวา ความวา เพลิดเพลินตรงพระพักตร โดยไดรับปติและโสมนัส ใน
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระสุรเสียง มีพระดํารัสออนหวานดังเสียงนก
การเวกตรัสอยูนั้น. บทวา อนุโมทิตฺวา ความวา แมภายหลังแตนั้น
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ก็ทําใหเกิดความชื่นชมยินดี คือเพลิดเพลินดวยจิตแลวอนุโมทนาดวยวาจา
หรือเพลิดเพลินดวยความสมบูรณแหงพระดํารัส แลวพลอยยินดีดวยความ
สมบูรณแหงประโยชน. บทวา สก ฆร ปจฺจายาสิ ไดแก เสด็จกลับ
พระตําหนักของพระองค. ก็ทานอาจารยผูสวดวา เยน สก ฆร เปนอัน
กลาวบทวา เตน เพราะ ย ต ศัพทเชือ่ มกัน แมก็จริง ถึงกระนั้น พึง
ประกอบบาลีที่เหลือวา ปฏิยายิตฺวา กลับ. บทวา วิชาต ไดแก คลอด
อธิบายวา ประสูติ. บทวา อจฺฉริย ความวา ชื่อวา นาอัศจรรย เพราะ
ไมมีอยูเปนนิจ เหมือนคนตาบอดขึ้นภูเขา. นัยแหงศัพทเพียงเทานี้. แต
ในอรรถกถากลาวไววา ชื่อวา นาอัศจรรย เพราะควรแกการปรบมือ,
อธิบายวา ควรแกการดีดนิ้ว. ศัพท วต ใชในสัมภาวนะ, อธิบายวา
นาอัศจรรยจริง. บทวา โภ เปนคํารองเรียกธรรมดา. ชื่อวา อัพภูตะ
เพราะไมเคยมี.
บทวา ตถาคตสฺส ความวา พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ตถาคต
โดยเหตุ ๘ ประการ, คือ ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาอยางนั้น, ชื่อวา
ตถาคต เพราะเสด็จไปอยางนั้น , ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาสูลักษณะ
อันถองแท, ชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสรูชอบยิ่งซึ่งธรรมอันถองแทตาม
เปนจริง, ชื่อวา ตถาคต เพราะทรงเห็นธรรมอันถองแท ชื่อวา ตถาคต
เพราะมีพระดํารัสอันถองแท, ชื่อวา ตถาคต เพราะทรงกระทําอยางนั้น,
ชื่อวา ตถาคต เพราะอรรถวาครอบงํา (สัตวทั้งปวง).
ถามวา อยางไร พระผูมีพระภาคเจา จึงชื่อวา ตถาคต เพราะ
เสด็จมาอยางนั้น ? ตอบวา เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในปาง
กอน ผูถึงความขวนขวาย เพราะเสด็จมาเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลก
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ทั้งปวง. กลาวอธิบายไวอยางไร ? กลาวไววา พระผูมีพระภาคเจาแม
พระองคนี้ เสด็จมาดวยอภินิหาร ๘ ประการอันเปนเครื่องเสด็จมาของ
พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น ทรง
บําเพ็ญบารมี ๓๐ ถวน คือทรงบําเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี
เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี รวมบารมีเหลานั้น จัดเปนบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ และทรงบําเพ็ญ
บุพประโยค บุพจริยะ การตรัสธรรมเทศนา และญาตัตถจริยาเปนตน
แลวทรงถึงที่สุดแหงพุทธจริยาเสด็จมาแลว โดยประการใด พระผูมีพระภาคเจาแมพระองคนี้ก็เสด็จมาแลวโดยประการนั้น. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ทรงบําเพ็ญพอกพูนสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘
เสด็จมาโดยประการใด พระผูมีพระภาคเจาแมพระองคนี้ก็เสด็จมา โดย
ประการนั้น ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาอยางนั้น ดวยประการฉะนี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปโดย
ประการนั้น เปนอยางไร ? ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเหลานั้น
ทรงอุบัติเดี๋ยวนั้น ประทับยืนดวยพระยุคลบาททั้งสอง บายพระพักตรไป
ทางดานอุตรทิศ เสด็จดําเนินไปได ๗ กาว เมื่อเทวดากั้นเศวตฉัตร
ทรงชําเลืองดูไดทั่วทุกทิศ ทรงเปลงพระวาจาอยางอาจหาญ และพระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น เมือ่ ประกาศถึงความที่พระองคเปนผูเจริญที่สุดและ
ประเสริฐที่สุดในโลก จึงไดมีการเสด็จไปอยางถองแท ไมผิด โดยเปน
บุรพนิมิตแหงการบรรลุคณ
ุ วิเศษเปนอันมาก โดยประการใด พระผูมีพระภาคเจาแมพระองคนี้ ก็เสด็จไป โดยประการนั้น และการเสด็จไป
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ของพระองคนั้น เปนการเสด็จไปอยางถองแทไมผิด เพราะเปนบุรพนิมิต
แหงการบรรลุคุณวิเศษเหลานั้นเหมือนกัน. ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จ
ไปโดยประการนั้น ดวยประการฉะนี้. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
ทั้งหลายเหลานั้น ทรงละกามฉันทะดวยเนกขัมมะแลวเสด็จไป ละพยาบาท
ดวยการไมพยาบาท ละถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา ละอุทธัจจกุกกุจจะ
ดวยความไมฟุงซาน ละวิจิกิจฉาดวยการกําหนัดธรรมเสด็จไป ทําลาย
อวิชชาดวยพระญาณ บรรเทาความไมยินดีดวยความปราโมทย ละธรรม
อันเปนปฏิปกษนั้น ๆ ดวยสมาบัติ ๘ ดวยมหาวิปสสนา ๑๘ และดวย
อริยมรรค ๔ เสด็จไป ฉันใด แมพระผูมีพระภาคเจานี้ ก็เสด็จไป ฉันนั้น.
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปโดยประการนั้น แมดวยประการฉะนี้.
ชือ่ วา ตถาคต เพราะเสด็จมาสูลักษณะถองแท เปนอยางไร ?
คือ ชื่อวา ตถาคต เพราะทรงมีพระญาณคติเสด็จมาถึง คือบรรลุไมผิด
พลาด ซึ่งลักษณะอันถองแทไมผิดไมกลายเปนอยางอื่น อันมีธรรมนั้น ๆ
เปนสภาวะพรอมดวยกิจเปนลักษณะอยางนี้ คือปฐวีธาตุมีความแขนแข็ง
เปนลักษณะ อาโปธาตุมีความไหลไปเปนลักษณะ เตโชธาตุมีความอบอุน
เปนลักษณะ วาโยธาตุมีความพัดไหวเปนลักษณะ อากาศธาตุ (ปริเฉทรูป) มีความจับตองไมไดเปนลักษณะ รูปมีความแปรผันเปนลักษณะ
เวทนามีความรับรูเปนลักษณะ สัญญามีความจําไดเปนลักษณะ สังขาร
มีความปรุงแตงเปนลักษณะ วิญญาณมีความรูแจงเปนลักษณะ รวมความ
วา ไดแก ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ สัจจะ ๔
ปจจยาการ ๑๒ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
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พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ วิสุทธิ ๗ และอมตนิพพาน ๑.
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาสูลักษณะถองแท ดวยประการฉะนี้.
ชือ่ วา ตถาคต เพราะตรัสรูชอบยิ่งซึ่งธรรมถองแทตามเปนจริง
เปนอยางไร ? คือ ชื่อวาธรรมถองแท ไดแก อริยสัจ ๔. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้เปนของแท
ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น อริยสัจ ๔ อะไรบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คําที่วา นี้ทุกข นั่นเปนของแท ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น. ขอความ
พิสดารแลว . ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูยิ่งซึ่งอริยสัจ ๔ เหลานั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสรูอริยสัจ ๔ นัน้ อยางถองแท. อีกอยาง
หนึ่ง อรรถที่ชราและมรณะเกิดและเปนไปเพราะชาติเปนปจจัย เปน
เปนสภาวะถองแท ไมผิดไมกลายเปนอยางอื่น ฯลฯ อรรถทีส่ ังขารเกิด
และเปนไปเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนสภาวะถองแท ไมผิด ไมกลาย
เปนอยางอื่น อรรถทีอ่ วิชชาเปนปจจัยแหงสังขารก็เหมือนกัน ฯลฯ
อรรถทีช่ าติเปนปจจัยแหงชราและมรณะก็เหมือนกัน เปนสภาวะถองแท
ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูธรรมนั้นทั้งหมด.
แมเพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
ตรัสรูยิ่งอริยสัจ ๔ อยางถองแท. จริงอยู คต ศัพท ในบทวา ตถาคโต
นี้ มีอรรถวาตรัสรูยิ่ง. ชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรมอยางถองแท
ตามเปนจริง ดวยประการฉะนี้.
ชือ่ วา ตถาคต เพราะทรงเห็นถองแท เปนอยางไร ? คือ พระผูมีพระภาคเจา ทรงรูทรงเห็นโดยประการทั้งปวง ซึ่งธรรมชาติที่ชื่อวา
รูปารมณ อันมาปรากฏทางจักษุทวารของสัตวหาประมาณมิได ในโลก-
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ธาตุหาประมาณมิได ในโลกพรอมเทวโลก ฯ ล ฯ ในหมูสัตวพรอมเทวดา
และมนุษย ธรรมชาติทถี่ องแทเทานั้นมี ที่ไมถองแทไมมี อันพระองค
ผูทรงรูทรงเห็นอยางนี้ จําแนกโดยนามเปนอันมาก ๑๓ วาระ ๕๒ นัย
โดยนัยมีอาทิวา รูปทีช่ อื่ วา รูปายตนะนั้นเปนไฉน คือรูปที่เห็นไดงาย
กระทบไดงาย เขียว และเหลือง เพราะอาศัยมหาภูตรูป ๔ จึงเปลงสี
โดยอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณเปนตน หรือโดยบทที่ไดอยูในรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ และธรรมารมณทไี่ ดรูแจง. ในสัททารมณ
เปนตน ทีม่ าปรากฏทางโสตทวารเปนตนก็นัยนี้. สมจริงดังพระดํารัส ที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรารูอยูรูยิ่งแลว
ซึ่งรูปที่ไดเห็นแลว เสียงที่ไดฟงแลว อารมณที่ไดทราบแลว และ
ธรรมารมณที่ไดรูแจงแลว ที่เราบรรลุแลว แสวงหาแลว คิดคนแลว
ดวยใจของโลกพรอมเทวโลก ฯ ล ฯ ของหมูสัตวพรอมเทวดาและมนุษย
รูปที่เห็นแลวเปนตนนั้น ตถาคตรูแจงแลว ปรากฏแลวแกตถาคต.
ชื่อวา ตถาคต เพราะทรงเห็นถองแท ดวยประการฉะนี้. บทวา ตถาคโต
พึงทราบวาเปนบทใชในอรรถวา ทรงเห็นถองแท.
ชือ่ วา ตถาคต เพราะมีวาทะถองแท เปนอยางไร คือ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสรูยิ่งซึ่งอนุตตสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด และทรง
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด ระหวางนี้มีเวลาประมาณได ๔๕ พรรษา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสุตตะและเคยยะเปนตนใด
ทั้งหมดนั้น บริสุทธิ์บริบรู ณ กําจัดความเมาเพราะราคะเปนตนได เปน
อันเดียวกันถองแทไมมีผิด. ดวยเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา จุนทะ ก็
ตถาคต ตรัสรูยิ่งซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด และปรินิพพาน
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ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด ระหวางนี้ ภาษิต กลาว แสดง
ธรรมใด ทั้งหมดนั้น ยอมเปนอยางนั้นเหมือนกัน หาไดเปนอยางอื่นไม
เพราะฉะนั้น เขาจึงเฉลิมพระนามวา ตถาคต. คต ศัพท ในบทวา
ตถาคโต นี้ มีอรรถวา คทะ แปลวา ตรัส. ชื่อวา ตถาคต เพราะมีวาทะ
อันถองแท ดวยประการฉะนี้. อีกอยางหนึ่ง อาคทนะ คือ อาคทะ,
อธิบายวา ตรัส. ในบทนี้ พึงทราบบทสําเร็จรูปอยางนี้วา ชื่อวา ตถาคต
เพราะแปลง ที่อักษรใหเปน ต อักษร เพราะอรรถวาพระองคมีพระดํารัสอยางถองแท คือไมแปรผัน.
ชือ่ วา ตถาคต เพราะทรงกระทําอยางนั้น เปนอยางไร ? คือความ
จริง พระกายของพระผูมีพระภาคเจาคลอยตามพระวาจา แมพระวาจา
ก็คลอยตามกาย, เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงเปนยถาวาที ตถาการี ตรัส
อยางใดกระทําอยางนั้น และเปนยถาการี ตถาวาที ทรงกระทําอยางใด
ตรัสอยางนั้น, อธิบายวา ทั้งพระวาจาทั้งพระกายของพระผูมีพระภาคเจา
ผูเปนอยางนั้น ยอมมีดวยประการใด พระองคทรงดําเนินไป คือเปนไป
โดยประการนั้น. อนึ่ง พระกายเปนไปอยางไร แมพระวาจาก็ตรัสไป
คือเปนไปอยางนั้น เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา ตถาคต. ดวยเหตุ
นั้น จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคต กลาวอยางใดกระทําอยางนั้น
กระทําอยางใดกลาวอยางนั้น รวมความวา เปนยถาวาที ตถาการี กลาว
อยางใดกระทําอยางนั้น เปนยถาการี ตถาวาที กระทําอยางใดกลาว
อยางนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ตถาคต. ชื่อวา ตถาคต เพราะกระทํา
อยางนั้น ดวยประการฉะนี้.
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ชื่อวา ตถาคต เพราะอรรถวาครอบงํา เปนอยางไร ? คือ พระองคทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงกระทําภวัคคพรหมในเบื้องบน
จนถึงอเวจีมหานรกในเบื้องลาง ทั้งเบื้องขวาง ก็ทรงครอบงําสรรพสัตว
ในโลกธาตุหาประมาณมิไดดวยศีลบาง สมาธิบาง ปญญาบาง วิมุตติ
บาง วิมุตติญาณทัสสนะบาง พระองคชั่งไมไดหรือประมาณไมได โดย
ที่แทพระองคเปนผูอันใคร ๆ ชั่งไมได ประมาณไมได ยอดเยี่ยมเปน
เทพของเทพ เปนทาวสักกะยิ่งกวาทาวสักกะ เปนพรหมยิ่งกวาพรหม
เปนผูสูงสุดกวาสรรพสัตว. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตถาคต เปนผูยิ่งใหญ ใคร ๆ ครอบงําไมได เห็นไดถองแท แผอํานาจ
เปนไป ในโลกพรอมเทวโลก ฯ ล ฯ ในหมูสัตวพรอมเทวดาและมนุษย
เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ตถาคต. ในขอนั้น มีบทสําเร็จรูปดังตอไปนี้
พระดํารัสของพระองคเหมือนยาวิเศษ ไดแกเทศนาวิลาสและการสั่งสมบุญ
ดวยเหตุนั้น พระองคจึงทรงครอบงําคนที่เปนปรัปปวาททั้งหมดและโลก
พรอมเทวโลก เหมือนแพทยผูมีอานุภาพมากใชยาทิพยกําราบงูทั้งหลาย
ฉะนั้น ดังนั้น จึงเฉลิมพระนามวา ตถาคต เพราะแปลง ท อักษรให
เปน ต อักษร โดยอรรถวาพระองคมีพระดํารัสถองแทไมแปรผันตามที่
กลาวมาแลวเหตุครอบงําสรรพโลกเสียได. ขอวา ตถาคต เพราะอรรถ
วาครอบงําสรรพสัตว ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปโดยประการนั้น. ชื่อวา
ตถาคต เพราะเสด็จไปโดยถองแท. ในบทวา ตถาคโต นั้น ชื่อวา
ตถาคต เพราะเสด็จถึง คือบรรลุโลกทั้งสิ้นโดยถองแทดวยตีรณปริญญา.
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไป คือกาวลวงโลกสมุทัย โดยถองแทดวย
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ปหานปริญญา. ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จถึง คือบรรลุโลกนิโรธโดย
ถองแท ดวยสัจฉิกิริยา ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไป คือปฏิบัติ
โลกนิโรธคามินีปฏิปทาโดยถองแท. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกอันพระตถาคตตรัสรูยิ่งแลว
พระตถาคตทรงพรากจากโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกสมุทัยอันพระตถาคตตรัสรูยิ่งแลว โลกสมุทัยอันพระตถาคตละไดแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกนิโรธอันพระตถาคตตรัสรูยิ่งแลว โลกนิโรธอันพระตถาคตทํา
ใหแจงแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกนิโรธคามินีปฏิปทาอันพระตถาคต
ตรัสรูยิ่งแลว โลกนิโรธคามินีปฏิปทาอันพระตถาคตบําเพ็ญแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหมดนั้น อันพระตถาคตตรัสรูยิ่งแลวในโลกพรอม
เทวโลก ฯลฯ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ตถาคต.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ตถาคต ดวยเหตุ ๘ ประการ
แมอื่นอีก คือ
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาโดยประการนั้น.
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปโดยประการนั้น.
ชื่อวา ตถาคต เพราะมาถึงสัจจะอยางนั้น.
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปอยางนั้น.
ชื่อวา ตถาคต เพราะมีประการอยางนั้น.
ชื่อวา ตถาคต เพราะมีความเปนไปโดยประการอยางนั้น.
ชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสดวยพระญาณอยางนั้น.
ชื่อวา ตถาคต เพราะภาวะที่เสด็จไปอยางนั้น.
ชือ่ วา ตถาคต เพราะเสด็จมาโดยประการนั้น เปนอยางไร ? คืบ
พระผูมีพระภาคเจา คราวเปนสุเมธดาบสบําเพ็ญอภินิหารอันประกอบดวย
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องค ๘ ประการ แทบบาทมูลของพระทศพลพระนามวาทีปงกร ดังที่ทาน
กลาวไวอยางนี้วา
มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ
เหตุ สตฺถารทสฺสน
ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ
อธิกาโร ฉนฺทตา
อฏธมฺมสโมธานา
อภินหี าโร สมิชฺฌติ.
อภินิหารยอมสําเร็จ เพราะการประชุมธรรม ๘
ประการ คือ ความเปนมนุษย ๑ ความสมบูรณดวย
เพศ ๑ เหตุ ๑ การไดพบเห็นพระศาสดา ๑ การ
บรรพชา ๑ ความสมบูรณดวยคุณธรรม ๑ บุญญาธิการ ๑ ความเปนผูมีฉันทะ ๑.
ทรงประกาศมหาปฏิญญาวา เราขามโลกพรอมเทวโลกไดแลว จัก
ยิ่งสัตวใหขาม เราหลุดพนแลว จักยังสัตวใหพน เราฝกตนแลว จักฝก
ผูอื่น เราสงบแลว จักใหผูอื่นสงบ เราโลงใจแลว จักยังผูอื่นใหโลงใจ
เราปรินิพพานแลว จักยังผูอื่นใหปรินิพพาน เราตรัสรูแลว จักยังผูอื่น
ใหตรัสรู. สมจริง ดังที่ตรัสไววา
เราเปนชาติชายมีพลังขามพนแตผูเดียว จะมี
ประโยชนอะไร เราบรรลุสัพพัญุตญาณ แลวจะยัง
โลกนี้พรอมเทวโลกใหขามไดดวย ดวยบุญญาธิการ
นี้ เราเปนชาติชายมีพลัง บรรลุสัพพัญุตญาณแลว
จะใหหมูชนเปนอันมากขามไดดวย เราตัดกิเลสดุจ
กระแสในสงสาร ทําลายภพ ๓ ขึ้นสูน าวาคือธรรม
จักยังโลกนี้พรอมเทวโลกใหขามไดดวย เราทําให
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แจงธรรมในที่นี้ ดวยเพศที่ผูอื่นไมรูจักจะเปนประโยชนอะไร เราบรรลุสัพพัญุตญาณแลวจักเปน
พระพุทธเจาในโลกนี้พรอมเทวโลก ดังนี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจาผูเปนโลกนาถ เมื่อตรัสมหาปฏิญญานี้นนั้
อันเปนเหตุแหงการคนควาการพิจารณาและการสมาทานหมวดธรรม กระทําความเปนพุทธะแมทั้งสิ้นไมใหคลาดเคลื่อน เพราะเหตุที่ทรงบําเพ็ญ
พระบารมี ๓๐ ทัศ มีทานบารมีเปนตนไดอยางสิ้นเชิง ติดตอกันโดย
เคารพ ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ มีการบริจาคอวัยวะเปนตน พอกพูน
อธิษฐาน ๔ มีสัจจาธิษฐานเปนตน ทรงเพิ่มพูนบุญสมภารและญาณสมภาร ทรงใหบุรพประโยค บุรพจริยะ ธรรมกถา และญาตัตถจริยา
เปนตนใหอุกฤษฏ ใหพทุ ธจริยาถึงเงื่อนสุดอยางยิ่ง สิ้นสี่อสงไขยยิ่งดวย
แสนมหากัป จึงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฉะนั้น มหาปฏิญญา
นั้นของพระองคนั้นแหละจึงเปนของถองแท ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น
ความผิดพลาดของพระองค แมเพียงปลายขนทรายหามีไม. จริงอยางนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจา ๒๘ พระองคเหลานี้ คือ พระทีปงกรทศพล พระโกณฑัญญะ พระมังคละ ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจากัสสปะ เสด็จอุบัติ
ขึ้นโดยลําดับ ทรงพยากรณวา จักเปนพระพุทธเจา. พระองคไดรับ
พยากรณ ในสํานักของพระพุทธเจา ๒๘ พระองคดวยประการฉะนี้แลว
ทรงไดรับอานิสงสที่พระโพธิสัตวผูไดบําเพ็ญอภินิหารจะพึงไดรับนั่นแหละ
เสด็จมาแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาคือบรรลุ
ความเปนผูตรัสรูยิ่งดวยมหาปฏิญญาตามที่ตรัสไวนั้น. ชื่อวา ตถาคต
เพราะเสด็จมาโดยประการนั้น ดวยประการฉะนี้.
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ชือ่ วา ตถาคต เพราะเสด็จไปโดยประการนั้น เปนอยางไร ? คือ
พระโลกนาถทรงเห็นหมูสัตวผูดําเนินไปลําบากเพราะทุกขใหญ ทรงมี
พระมนัสอันพระมหากรุณาใดใหอาจหาญขึ้นวา หมูสัตวนั้นไมมีใครอื่น
เปนที่พึ่ง เราเทานั้น พนจากสังสารทุกขนี้แลว จักยังสรรพสัตวใหพน
ไดดวย จึงไดทรงทํามหาอภินิหาร, ครั้นแลวทรงถึงความอุตสาหะอัน
ใหสําเร็จประโยชนแกโลกทั้งสิ้น ตามที่ไดทรงตั้งปณิธานไว ทรงไมหวง
ใยพระกายและพระชนมชีพของพระองค ทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิ าที่ทําไดยาก
อันทําความสะดุงจิตใหเกิดขึ้น ดวยเหตุเพียงปรากฏทางโสตทวารของชน
เหลาอื่น ทรงดําเนินโดยประการที่ขอปฏิบัติเพื่อมหาโพธิญาณ อันไม
เปนหานภาคิยะ (สวนแหงการละ) สังกิเลสภาคิยะ (สวนแหงความเศรา
หมอง) หรือฐิติภาคิยะ (สวนแหงการตั้งมั่น) โดยทีแ่ ทเปนวิเสสภาคิยะอยาง
ยอดเยี่ยมแทจริง ทรงสําเร็จพระโพธิสมภารอยางสิ้นเชิงโดยลําดับ จึง
ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ เบื้องหนาแตนั้น ทรงมีพระมนัสอันพระมหากรุณานั้นนั่นแหละกระตุนเตือน ทรงละความยินดีในความสงัดและความ
สุขอันเกิดแตวิโมกขอันสงบอยางยิ่ง ไมคํานึงถึงประการที่ไมเหมาะสมที่
ชาวโลกอันมากดวยพาลชนใหเกิดขึ้น ทรงสําเร็จพุทธกิจโดยสิ้นเชิงดวย
การแนะนําชนที่ควรแนะนําในขอนั้น อาการที่พระผูมีพระภาคเจาหยั่ง
พระมหากรุณาลงในหมูสัตวนั้น จักมีแจงขางหนา. พระโลกนาถผูเปน
พระพุทธเจา มีพระมหากรุณาในสัตวทั้งหลาย ฉันใด แมผูเปนพระโพธิสัตวก็ฉันนั้น ทรงมีพระมหากรุณาในหมูสัตว ในกาลบําเพ็ญมหาอภินีหารเปนตน เพราะเหตุนั้น พระมหากรุณาของพระองค จึงชื่อวา
ถองแท ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะมีภาวะเสมอกัน ในที่ทุกแหง
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และในกาลทุกเมื่อ. เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา ตถาคต
เพราะเสด็จไปคือดําเนินไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลกทั้งสิ้น ดวย
พระมหากรุณาอันถองแท มีกิจหนาที่เสมอกันในสรรพสัตวทั้งหลายแมใน
กาลทั้ง ๓. ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปโดยประการนั้น ดวยประการ
ฉะนี้.
ชือ่ วา ตถาคต เพราะเสด็จมาถึงสัจจะถองแทเปนอยางไร ? คือ
ชื่อวา ถองแท ไดแก อริยมรรคญาณ. จริงอยู อริยมรรคญาณเหลานั้น
ชื่อวา ถองแท ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะไมกลาวลักษณะแหง
สภาวธรรมพรอมกิจใหคลาดเคลื่อนแหงธรรมคืออริยสัจ ๔ อันเปน
ปวัตติ นิวัตติและเหตุทั้ง ๒ นั้น เปนเครื่องรวบรวมเญยยธรรมทั้งมวล
อยางนี้วา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทกุ ขนิโรธ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
และเปนวิภาคของอริยสัจทั้ง ๔ นั้นมีอาทิวา ทุกขมีอรรถวาบีบคั้น มีอรรถ
วาเปนสังขตะ มีอรรถวาทําใหเดือดรอน มีอรรถวาแปรปรวน สมุทัยสัจมี
อรรถวาประมวลมา มีอรรถวาเปนเหตุ มีอรรถวาประกอบสัตวในภพ มี
อรรถวากังวล นิโรธสัจมีอรรถวาเปนเหตุสลัดออก มีอรรถวาสงัด มี
อรรถวาอันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมได มีอรรถวาเปนอมตะ มรรคสัจมี
อรรถวานําสัตวออก (จากทุกข) มีอรรถวาเปนเหตุ มีอรรถวาเปนทัศนะ
มีอรรถวาเปนอธิปไตย (เปนใหญ) เพื่อความเปนไปแหงอาการอันไมผิด
แปลกกลาวคือตรัสรูโดยไมงมงายในธรรมนั้น อันไดดวยการตัดขาดธรรม
อันเปนฝกฝายแหงสังกิเลส อันเปนเหตุกางกั้นความหยั่งรูสภาวะตามเปน
จริง พระผูมีพระภาคเจาไมทรงมีผูอื่นที่จะแนะนํา ทรงมาถึงคือบรรลุ
อริยสัจ ๔ เหลานั้นดวยพระองคเองทีเดียว เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรง
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พระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาถึงสัจจะอันถองแท.
เหมือนอยางวา พึงทราบถึงภาวะที่ถองแทซึ่งพระญาณอันปจจัย
อะไร ๆ ไมกระทบในกาลทั้ง ๓ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ เวสารัชชญาณ ๔
ญาณที่กําหนดคติ ๕ อสาธารณญาณ ๖ ญาณที่แจมแจงในโพชฌงค ๗
ญาณอันแจมแจงในมรรค ๘ ญาณในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และ
พลญาณ ๑๐ ของพระผูมีพระภาคเจา แจมแจงเหมือนมรรคญาณ ฉะนั้น
ในขอนั้น มีความแจมแจงดังตอไปนี้ จริงอยู พึงทราบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไมวาจะเปนสภาวกิจเปนตน ความแปลกกันในการกําหนดเปนตน และ
นามโคตรที่เนื่องกับขันธเปนตน ในขันธอายตนะและธาตุ อันเปนอดีต
ตางโดยประเภทมีหีนธรรมเปนตน ของสัตวทั้งหลายผูหาประมาณมิได
ในโลกธาตุอันหาประมาณมิได. ญาณเหลานี้ คือพระญาณของพระผูมีพระภาคเจา ที่ไมมีปจจัยอะไร ๆ กระทบกระทั่งเปนไปโดยประจักษ ใน
ที่ทั้งปวงในความพิเศษแหงวรรณะ สัณฐาน กลิน่ รส และผัสสะเปนตน
ของธรรมที่เกิดเพราะปจจัยกับความพิเศษแหงปจจัยนั้น ๆ ในรูปธรรมที่
ไมเนื่องดวยอินทรียแมที่ละเอียดยิ่ง ที่อยูภายนอกฝา และที่อยูในที่ไกล
เหมือนผลมะขามปอมที่อยูบนฝามือฉะนั้น และพระญาณที่เปนไปใน
อนาคตและปจจุบัน ก็เหมือนกัน ชื่อวาพระญาณที่ไมมีปจจัยอะไร ๆ
กระทบกระทั่ง ในกาลทั้ง ๓. เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา ญาณของ
พระผูมีพระภาคพุทธเจาในสวนอดีตไมมีปจจัยอะไร ๆ กระทบกระทั่ง
ญาณของพระผูมีพระภาคพุทธเจาในสวนอนาคตไมมีปจจัยอะไร ๆ กระทบ
กระทั่ง ญาณของพระผูมีพระภาคพุทธเจาในสวนปจจุบันไมมีปจจัยอะไร ๆ
กระทบกระทั่ง. ก็อริยสัจ ๔ นี้นั้น ชื่อวา ถองแท ไมผิด ไมกลายเปน
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อยางอื่น เพราะไมไดตรัสลักษณะแหงสภาวะพรอมดวยกิจแหงธรรมในที่
นั้น ๆ ไดใหคลาดเคลื่อน พระผูมีพระภาคเจา ทรงบรรลุสจั จะ ๔ เหลา
นั้น ดวยสยัมภูญาณ. ชือ่ วา ตถาคต เพราะเสด็จถึงสัจจะ ๔ อยางถอง
แท แมดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ปฏิสัมภิทา ๔ คือ อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสมั ภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. ในปฏิสัมภิทา ๔ นั้น ญาณอันถึงความ
แตกฉานในอรรถ สามารถกระทําความแจมแจง และการกําหนดพรอม
ลักษณะแหงประเภทของอรรถ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา, ญาณอันถึงความ
แตกฉานในธรรม สามารถทําความแจมแจงและการกําหนดพรอมลักษณะ
แหงประเภทของธรรม ชือ่ วา ธัมมปฏิสัมภิทา, ญาณอันถึงความแตกฉาน
ในการแสดงภาษา สามารถทําความแจมแจงและการกําหนดพรอมลักษณะ
แหงประเภทของภาษา ชือ่ วา นิรุตติปฏิสัมภิทา, ญาณอันถึงความแตก
ฉานในปฏิภาณ สามารถทําความแจมแจงและการกําหนดพรอมลักษณะ
แหงประเภทของปฏิภาณ ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. สมจริงดังพระดํารัส
ที่ตรัสไววา ญาณในอรรถ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา, ญาณในธรรม
ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา, ญาณในการแสดงภาษาของอรรถและธรรม
ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ญาณในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
ก็ในญาณ ๔ อยางนั้น วาโดยสังเขป ผลอันเผล็ดมาจากเหตุ ชื่อวา อัตถะ
เพราะอันบุคคลพึงดําเนินไปและพึงบรรลุตามกระแสแหงเหตุ แตเมื่อวา
โดยประเภท ธรรม ๕ เหลานี้ คือปจจยุปปนนธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
นิพพาน อรรถแหงภาษิต วิบาก และกิริยา ชื่อวา อัตถะ, ญาณอันถึงความ
แตกฉานในอรรถนั้น ของผูพิจารณาในอรรถนั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา.
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เมื่อวาโดยสังเขป ปจจัยชื่อวา ธรรม. จริงอยู ปจจัยนั้น ทานเรียกวา
ธรรม เพราะจัดแจงคือใหอรรถนั้น ๆ เปนไป และใหบรรลุ. แตเมื่อวา
โดยประเภท ธรรม ๕ ประการเหลานี้ คือ เหตุอันยังผลใหเกิดขึ้นอยางใด
อยางหนึ่ง อริยมรรค คําภาษิต กุศลกรรม และอกุศลกรรม ชือ่ วา ธรรม
ญาณอันถึงความแตกฉานในธรรมนั้น ของผูพิจารณธรรมนั้น ชื่อวา
ธัมมปฏิสมั ภิทา. สมจริง ดังพระดํารัสที่พระองคตรัสไววา ญาณในทุกข
ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา, ญาณในทุกขสมุทัย ชื่อวา ธัมมปฏิสมั ภิทา,
ญาณในทุกขนิโรธ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา, ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา.
อีกอยางหนึ่ง ญาณในเหตุ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา, ญาณใน
ผลอันเผล็ดมาจากเหตุ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา, ธรรมเหลาใด เกิดแลว
เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว
ญาณในธรรมเหลานี้ ชือ่ วา อัตถปฏิสัมภิทา, ธรรมเหลานั้น เกิดแลว
เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลวจาก
ธรรมใด ญาณในธรรมเหลานั้น ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา, ญาณในชราและ
มรณะ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา, ญาณในเหตุเปนแดนเกิดชราและมรณะ
ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา, ญาณในธรรมเปนเครื่องดับชราและมรณะ ชื่อวา
อัตถปฏิสัมภิทา, ญาณในปฏิปทาเปนเหตุใหถึงความดับชราและมรณะ
ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา, ญาณในชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา
ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา, ญาณ
ในเหตุเปนแดนเกิดสังขาร ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา, ญาณในธรรมเปน
เครื่องดับสังขาร ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา, ญาณในปฏิปทาเปนเหตุใหถึง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 231

ความดับสังขาร ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา, พระองคตรัสคํามีอาทิวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมรูธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ
เวทัลละ นี้ เรียกวา ธัมมปฏิสัมภิทา เธอรูอรรถแหงคําอันเปนภาษิตนั้น ๆ
นั่นแหละวา นี้ เปนอรรถแหงคําอันเปนภาษิตนี้ นี้เรียกวา อัตถปฏิสัมภิทา ธรรมที่เปนกุศลเปนไฉน สมัยใด กุศลจิตฝายกามาวจรเกิดพรอม
ดวยโสมนัสประกอบดวยปญญา ปรารภรูปารมณ ฯลฯ หรือธรรมารมณ
ก็หรืออารมณใด ๆ เกิดขึ้น สมัยนั้น ผัสสะยอมมี ความไมฟุงซานยอมมี
ฯลฯ ธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล ญาณในธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ญาณในวิบากแหงธรรมเหลานั้น ชือ่ วา อัตถปฏิสัมภิทา.
ความพิสดารแลว. ก็สภาวนิรุตติ (ภาษาเดิม) คือ อัพยภิจารโวหาร (ถอยคําที่ไมคลาดเคลื่อน) อภิลาปะ (การพูด) ในอรรถและธรรมนี้ ตามภาษา
เดิมของสภาพสัตวอันเปนมคธภาษา ในการพูดภาษาเดิมนั้น นี้ ชื่อวา
สภาวนิรุตติ นี้ไมชื่อวา สภาวนิรุตติ ญาณอันถึงความแตกฉานดังนี้ ชื่อวา
นิรุตติปฏิสัมภิทา. ญาณอันถึงความแตกฉานในญาณนั้น ของภิกษุผู
พิจารณากระทําญาณทั้งหมดนั้นที่เปนไป โดยกิจแหงอารมณอยางพิสดาร
ในญาณเหลานั้นตามที่กลาวแลวใหเปนอารมณ ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
ดังนั้น ปฏิสมั ภิทาญาณ ๔ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุดวยพระองคเอง จึงชื่อวา ถองแท ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะเปนไป
โดยอาการไมผิดแผก โดยกลาวไมใหคลาดเคลื่อนในอารมณของตนนั้น ๆ
อันยิ่งดวยอรรถและธรรม. พระองค ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
มาถึงสัจจะถองแท แมดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่ง ชือ่ วา เญยยะ ทั้งหมดนั้น
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พระผูมีพระภาคเจา ทรงรูแลว ทรงเห็นแลว ทรงบรรลุแลว ทรงตรัสรู
เฉพาะแลว โดยอาการทั้งปวง. จริงอยางนั้น ธรรมที่ควรรูยงิ่ พระองค
ตรัสรูแลวโดยเปนธรรมทีค่ วรรูยิ่ง ธรรมที่ควรกําหนดรู พระองคตรัสรู
แลว โดยเปนธรรมที่ควรกําหนดรู ธรรมที่ควรละ พระองคตรัสรูแลว
โดยเปนธรรมที่ควรละ ธรรมที่ควรทําใหแจง พระองคตรัสรูแลว โดย
เปนธรรมที่ควรทําใหแจง ธรรมที่ควรเจริญ พระองคตรัสรูแลว โดย
เปนธรรมที่ควรเจริญ เพราะผูใดผูหนึ่ง จะเปนสมณะก็ตาม พราหมณ
ก็ตาม เทวดาก็ตาม มารก็ตาม พรหมก็ตาม ไมสามารถที่จะคัดคาน
พระองค โดยชอบธรรมวา พระองคยังมิไดตรัสรูธรรมชื่อนี้. ธรรม
อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวาปหาตัพพะควรละ ทั้งหมดนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงละไดแลว ทีค่ วงตนโพธิ์นั้นเอง โดยเด็ดขาดไมมีการเกิดขึ้น
เปนธรรมดา กรณียกิจทีย่ ิ่งกวาการละธรรมที่ควรละนั้นไมมี. จริงอยาง
นั้น พระผูม ีพระภาคเจานั้นทรงละ ตัดขาด ถอน ไดเด็ดขาด ซึ่งกิเลส
๑,๐๐๐ มีประเภท คือ โลภะ โทสะ โมหะ วิปริตมนสิการ อหิริกะ
อโนตตัปปะ ถีนะ มิทธะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ
มายา สาไถย ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ อกุศลมูล ๓
ทุจริต ๓ วิสมะ ๓ สัญญา ๓ มละ ๓ วิตก ๓ ปปญจะ ๓ อเนสนา ๓
ตัณหา ๓ วิปริเยสะ ๔ อาสวะ ๔ คัณฐะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อคติ ๔
ตัณหูปาทาน ๔ อภินันทนะ ๕ นิวรณ ๕ เจโตขีละ ๕ เจตโสวินิพันธะ ๕
วิวาทมูล ๖ อนุสัย ๗ มิจฉัตตะ ๘ อาฆาตวัตถุ ๙ ตัณหามูลกะ ๙
อกุศกรรมบถ ๑๐ อเนสนา ๒๑ ทิฏฐิ ๖๒ และตัณหาวิปริต ๑๐๘ เปนตน
พรอมทั้งวาสนา เพราะใครๆ ไมวาจะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม ฯลฯ
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พรหมก็ตาม ไมสามารถจะคัดคานพระองคไดดวยความชอบธรรมวา ขึ้น
ชื่อวากิเลสเหลานี้พระองคยังไมไดละ.
ก็ธรรมเหลานี้ใด มีประเภท คือ กรรมวิบาก กิเลส อุปวาทะ
และอาณาวีติกกมะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนธรรมใหผลในลําดับ
อาจใหผลตามลําดับโดยสวนเดียว แกผูสองเสพธรรมเหลานั้นไดทีเดียว
เพราะใคร ๆ จะเปนสมณะก็ตาม ฯ ล ฯ พรหมก็ตาม ไมสามารถจะคัด
คานพระองคไดโดยชอบธรรมวา ไมอาจทําอันตรายแกผูสองเสพธรรม
เหลานั้น.
ก็นิยยานิกธรรมอันยอดเยี่ยม มีอริยมรรคเปนดวยนํา มี ๓๗ ประเภท
๗ หมวด รวมศีลสมาธิปญญาอันเปนเหตุสลัดออกจากวัฏทุกขไดเด็ดขาด
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลวนั้น ยอมนําสัตวออกจากทุกขโดย
แทจริงทีเดียว ยอมทําผูปฏิบัติใหพนจากวัฏทุกขไดโดยแทจริง เพราะ
ใครๆ ไมวาจะเปนสมณะ ฯลฯ หรือพรหมก็ตาม ไมสามารถจะคัดคาน
พระองคไดโดยชอบธรรมวา ธรรมที่พระองคทรงแสดงวา เปนธรรม
นําออกจากทุกข ไมนําออกจากทุกขไดจริง. สมจริงดังที่พระองคตรัสไววา
พระสัมมาสัมพุทธะ เมือ่ ปฏิญญาแกเธอ ยังไมตรัสรูธรรมเหลานี้. พึง
ทราบความพิสดาร. เวสารัชชญาณ ๔ เหลานี้ดังวามานี้ ของพระผูมีพระภาคเจาเปนไปโดยอาการไมผิดแผก ชื่อวาถองแทไมผิด ไมกลายเปน
อยางอื่น เพราะรูความพิเศษของญาณ ปหานะ และเทศนาของพระองค
โดยภาวะที่ไมผิด. พระผูม ีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะถึง
เวสารัชชญาณอยางถองแท ดวยประการฉะนี้.
คติ ๕ คือ นิรยคติ ติรัจฉานคติ เปตคติ มนุสสคติ และเทวคติ.
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ในคติ ๕ นั้น มหานรก ๘ มีสญ
ั ชีวนรกเปนตน อุสสทนรก ๑๖ มี
กุกกุลนรกเปนตน และโลกันตนรก รวมทั้งหมดนี้ชื่อวา นรก เพราะ
อรรถวาไมมีความแชมชื่น โดยภาวะที่เปนทุกขอยางแทจริง และชื่อวา
คติ เพราะอันสัตวพึงไปตามกถากรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นิรยคติ.
แมเถารึงที่มืดมิดและเย็นที่สุด ก็รวมลงในนรกเหลานั้นเหมือนกัน. หนอน
แมลง งู นก สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอกเปนตน ชื่อวา ดิรัจฉาน เพราะไป
ตามขวาง คติ คือสัตวเดียรัจฉานเหลานั้น เพราะนั้น จึงชื่อวา
ดิรัจฉานคติ. ชื่อวา เปรตพวกปรทัตตุปชีวิเปรต และนิชฌามตัณหิกเปรต
เปนตน เพราะเปนผูมีความหิวและความกระหายครอบงํา ชื่อวาไป คือ
ปราศจากความสุขอันดียิ่ง เพราะมากดวยความทุกข เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวาเปรต, คติ คือเปรตเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปตคติ.
แมพวกอสูรมีกาลกัญชิกอสูรเปนตน ก็รวมลงในเปรตเหลานั้นเหมือนกัน.
ชาวชมพูทวีปและชาวมหาทวีปทั้ง ๔ พรอมกับชาวทวีปเล็ก ๆ ชื่อวา
มนุษย เพราะเปนผูมีใจสูง, คติคือมนุษยเหลานั้น เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อวา มนุสสคติ. หมูเทพ ๒๖ ชั้นเหลานี้ คือ นับตั้งแตชั้นจาตุมหาราชิกะถึงเทพผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ยอมเลน คือ สนุกสนาน
โชติชวงดวยอานุภาพฤทธิ์ของตน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เทพ, คติ
คือเทพเหลานั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เทวคติ.
ก็คติเหลานั้น เพราะเหตุที่ความวิเศษแหงอุปบัติภพอันเกิดแต
กรรมเหลานัน้ ๆ ฉะนั้น เมื่อวาโดยอรรถ ไดแกวบิ ากขันธและกัมมัชรูป. ในคติเหลานั้น พระญาณของพระผูมีพระภาคเจายอมเปนไปโดยฐานะ
โดยเหตุ ดวยการกําหนดวิภาคเหตุและผลอันเกิดแตเหตุตามฐานะของตน
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วา ธรรมดาวาคตินี้ ยอมเกิดจากกรรมชื่อนี,้ และหมูสัตวเหลานี้ ยอม
แตกตางกันอยางนี้เปนแผนก ๆ เพราะแตกตางกันโดยวิภาคอยางนี้ ดวย
ปจจัยพิเศษแหงกรรมนั้น ดวยเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสคํามี
อาทิวา สารีบุตร คติเหลานี้ มีอยู ๕ แล คติ ๕ เปนไฉน ไดแกนรก
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย และเทพ สารีบุตร เรารูช ัด
นรก ทางอันเปนเหตุนําไปสูนรก และปฏิปทาอันเปนเหตุนําไปสูนรก และ
เรารูชัดโดยประการที่ผูดําเนินไปแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. ก็พระญาณของพระผูมีพระภาคเจา
เหลานี้นั้น ชื่อวาถองแท ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะตรัสถึง
ความเปนไปแหงอาการอันไมผิดแผกในวิสัยนั้น ๆ ไมใหคลาดเคลื่อน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะมาถึงญาณเหลานั้นอยาง
ถองแท แมดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง อินทริยปโรปริยัตตญาณ ของพระผูมีพระภาคเจา อันเปน
ไปโดยอาการ ๕๐ อันเปนเหตุแจมแจงโดยพิเศษแหงความที่สัตวมีกิเลส
ดุจธุลีในดวงตานอย และความที่สัตวมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามาก. สมจริง
ดังที่พระองคตรัสไววา บุคคลผูมีศรัทธาเปนผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย,
บุคคลผูไมมีศรัทธาเปนผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามาก. พึงทราบความ
พิสดารตอไป.
อาสยานุสยญาณของพระผูมีพระภาคเจา เปนไปโดยอาการแจมแจงตามความเปนจริง แหงอาสยะคือความประสงคเปนตนของเหลาสัตว
โดยนัยมีอาทิวา บุคคลนี้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย. บุคคลนี้มีลัทธิเปน
สัสสตทิฏฐิ บุคคลนี้มีลัทธิเปนอุจเฉททิฏฐิ บุคคลนี้ตั้งอยูในอนุโลมขันติ
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บุคคลนี้ตั้งอยูในยถาภูตญาณ บุคคลนี้มีอาสยะ คืออัธยาศัยในทางกาม
ไมมีอัธยาศัยในเนกขัมมะเปนตน บุคคลนี้มีอัธยาศัยในเนกขัมมะ ไมมี
อัธยาศัยในกามเปนตน และโดยนัยมีอาทิวา กามราคะของบุคคลนี้มีกําลัง
รุนแรง แตไมมีปฏิฆะ ปฏิฆะของบุคคลนี้มีกําลังรุนแรง แตไมมีกามราคะ
เปนตน และโดยนัยมีอาทิวา ปุญญาภิสังขารของบุคคลนี้ยิ่ง แตไมมี
อปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขาร, อปุญญาภิสังขารของบุคคลนี้ยิ่ง
แตไมมีปุญญาภิสังขาร ไมมีอเนญชาภิสังขาร, อเนญชาภิสังขารของบุคคล
นี้ยิ่ง แตไมมีปุญญาภิสังขาร ไมมีอปุญญาภิสังขาร, กายสุจริต วจีสุจริต
และนโนสุจริตของบุคคลนี้ยิ่ง, บุคคลนี้มีอธิมุตติเลว บุคคลนี้มีอธิมุตติ
ประณีต, บุคคลนี้ประกอบดวยกรรมาวรณ (หามกรรม) บุคคลนี้ประกอบ
กิเลสาวรณ (หามกิเลส) บุคคลนี้ประกอบดวยวิปากาวรณ (หามวิบาก)
บุคคลนี้ไมประกอบดวยกรรมาวรณ ไมประกอบดวยกิเลสาวรณ ไม
ประกอบดวยวิปากาวรณซึ่งพระองคหมายเอา ตรัสไววา ตถาคตยอมรู
อาสยะ ยอมรูอนุสัย ยอมรูจริต ยอมรูอธิมุตติของสัตวทั้งหลาย และยอมรู
ภัพสัตว และอภัพสัตวในโลกนี้ ดังนี้เปนตน.
อนึ่ง ยมกปาฏิหาริยญาณของพระผูมีพระภาคเจา อันเปนเหตุ
นิรมิตฤทธิ์ทที่ ําตาง ๆ กัน ไมทั่วไปแกบุคคลอื่นอันทําทอไฟและสายน้ํา
ใหเปนไป ทางพระกายเบื้องบนเบื้องลางและเบื้องหนาเบื้องหลัง ทาง
พระเนตรขางขวาขางซาย ชองพระกรรณดานขวาดานซาย ชองพระนาสิก
ดานขวาดานซาย จะงอยพระอังสะดานขวาดานซาย พระหัตถขางขวา
ขางซาย พระปรัศวเบื้องขวาเบื้องซาย และพระบาทเบื้องขวาเบื้องซาย
ทางพระองคุลีและระหวางพระองคุลี และทางชุมพระโลมา ซึ่งพระองค
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หมายตรัสไววา ในที่นี้ ตถาคตกระทํายมกปาฏิหาริยไมทั่วไปกับสาวก
ทั้งหลาย คือทอไฟพุงออกจากพระกายเบื้องบน สายน้ําพุงออกจากพระกาย
เบื้องลาง, ทอไฟพุงออกจากพระกายเบื้องลาง สายน้ําพุงออกจากพระกาย
เบื้องบน ดังนี้เปนตน.
อนึ่ง พระมหากรุณาสมาบัติญาณ อันเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคเจาแผพระมหากรุณาอันเปนไปโดยนัยตาง ๆ ดวยความที่พระองคทรง
พระประสงคจะนําหมูสัตวผูถูกทุกขธรรมเปนอเนกมีราคะเปนตน และมี
ชาติเปนตนรบกวน ใหออกจากทุกขธรรมเหลานั้น ดังที่ตรัสไววา พระมหากรุณาสมาบัติญาณของตถาคตเปนไฉน คือพระผูมีพระภาคพุทธเจา
ทั้งหลายทรงเห็นดวยอาการเปนอันมาก จึงมีพระมหากรุณาแผไปในหมูสัตว
พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายทรงเห็นอยูวาโลกสันนิวาสถูกไฟเผาใหเรารอน
จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว พระผูมีพระภาคพุทธเจาเมื่อทรง
เห็นวา โลกสันนิวาสยกพลแลว เคลื่อนพลแลว เดินผิดทางแลว
โลกถูกชรานําไปไมยั่งยืน โลกไมมีที่ตานทาน ไมเปนอิสระโดยเฉพาะ
โลกไมเปนของตน จําตองละสิ่งทั้งปวงไป โลกพรอง (อยูเปนนิจ) ไม
รูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา จึงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว. โลกสันนิวาสไมมีที่ตานทาน ไมมีที่หลีกเรน ไมมีที่พงึ่ ไมเปนที่พึ่งของใคร
สัตวโลกฟุงซาน ไมสงบ โลกสันนิวาสมีลูกศร ถูกลูกศรคือกิเลสเสียบ
แทงอยู มีความมืดคืออวิชาเปนเครื่องกางกั้น ถูกขังไวในกรงคือกิเลส
โลกสันนิวาสตกอยูในอวิชชาเปนดุจคนตาบอด ถูกกิเลสหุมหอไว ยุงเหมือน
เสนดาย นุงนังดังหญาปลองและหญามุงกระตาย หาลวงพนอบาย ทุคติ
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วินิบาต และสงสารไปไดไม ถูกอวิชชาเปนตนรัดรึงไว เปนผูเกลือกกลั้ว
ดวยกิเลส อันความยุงคือราคะ โทสะ และโมหะ ทําใหนุงแลว.
โลกสันนิวาสอันกองตัณหาสวมไว ถูกขายคือตัณหาครอบคลุมไว
ลอยไปตามกระแสตัณหา ประกอบดวยตัณหาสังโยชน ซานไปตามตัณหาอนุสัย เดือดรอนดวยความเดือดรอนเพราะตัณหา เรารอนดวยความเรารอนคือทิฏฐิ ถูกโครงรางคือทิฏฐิสวมไว ถูกขายคือทิฏฐิคลุมไว ลอยไป
ตามกระแสทิฏฐิ ประกอบดวยทิฏฐิสังโยชน ซานไปตามทิฏฐานุสัย เดือดรอนดวยความเดือดรอนคือทิฏฐิ เรารอนดวยความเรารอนคือทิฏฐิ.
โลกสันนิวาสถูกชาติติดตาม ถูกชรารัดรึง ถูกพยาธิครอบงํา ถูก
มรณะห้ําหั่น ตกอยูในกองทุกข ถูกตัณหาฉุดไป หอมลอมดวยกําแพง
คือชรา ถูกบวงของมัจจุราชคลองไว ถูกเครื่องจองจําใหญมัดไว ถูก
เครื่องมัดคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส และทุจริตผูกพันไว
เดินไปในทางคับแคบมาก ถูกเครื่องพัวพันมากมายพัวพันไว ตกไปใน
เหวใหญ เดินไปตามทางกันดารมาก เดินไปในมหาสงสาร กลับตกลง
ในหลุมลึก กลิ้งเกลือกอยูในหลุมใหญ.
โลกสันนิวาสถูกห้ําหั่น ลุกโชนดวยไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส โลกสันนิวาส
ทุรนทุราย เดือดรอน ไมมีอะไรตานทานเปนนิตย ตองรับอาชญา
กระทําตามอาชญา ถูกเครื่องผูกคือวัฏฏะผูกมัดไว ปรากฏทีต่ ะแลงแกง
โลกสันนิวาสไมมีที่พึ่ง ควรไดรับกรุณาอยางยิ่ง.
โลกสันนิวาสถูกทุกขครอบงํา ถูกเบียดเบียนอยูตลอดกาลนาน ติด
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ใจกระหายอยูเปนนิจ เปนโลกมืดไมมีจักษุ มีนัยนตาถูกทําลาย ไมมีผูนํา
แลนไปผิดทาง เดินหลงทาง แลนไปในหวงนําใหญ.
ถูกทิฏฐิ ๒ กลุม รุม ปฏิบัตผิ ิดดวยทุจริต ๓ ถูกโยคะ ๔ ประกอบ
ไว ถูกคันถะ ๔ รอยรัดไว ถูกอุปาทาน ๔ ยึดไว วุนวายไปตามคติ ๕
กําหนัดดวยกามคุณ ๕ ถูกนิวรณ ๕ ครอบคลุมไว โตเถียงกันดวยวิวาทมูล ๖ กําหนัดดวยหมูตัณหา ๖ กลุมรุม ซานไปตามอนุสัย ๗ ประกอบ
ดวยสังโยชน ๗ ฟูขึ้นดวยมานะ ๗ หมุนไปตามโลกธรรม ๘ ดิ่งลงดวย
มิจฉัตตะ ๘ ประทุษรายกันดวยบุรุษโทษ ๘ ถูกอาฆาตดวยอาฆาตวัตถุ ๙
ฟูขึ้นเพราะมานะ ๙ กําหนัดดวยธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ เศราหมอง
ดวยกิเลสวัตถุ ๑๐ ประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประกอบดวย
สังโยชน ๑๐ ดิ่งลงดวยมิจฉัตตะ ๑๐ ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐
ประกอบดวยสักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ มีธรรมเครื่องเนิ่นชาดวยธรรมเครื่อง
เนิ่นชา คือตัณหา ๑๐๘ ถูกทิฏฐิ ๖๒ กลุมรุม เมื่อพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นดังวามานี้ จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว.
จริงอยู เราเปนผูขามแลว แตสัตวโลกยังขามไมได เราหลุดพน
แลว สัตวโลกยังไมหลุดพน เราฝกตนแลว แตสัตวโลกยังไมไดฝกตน
เราสงบแลว แตสัตวโลกยังไมสงบ เราโลงใจแลว แตสัตวโลกยังไม
โลงใจ เราปรินิพพานแลว แตสัตวโลกยังไมปรินิพพาน เราสามารถ
ขามไดแลว ทั้งยังสัตวโลกใหขามไดดวย เราหลุดพนแลว ทั้งสามารถ
ยังสัตวโลกใหหลุดพนไดดวย เราฝกตนแลวสามารถยังสัตวโลกใหฝกได
ดวย เราสงบแลวทั้งสามารถยังสัตวโลกใหสงบไดดวย เราโลงใจแลว
ทั้งสามารถยังสัตวโลกใหโลงใจไดดวย เราปรินพิ พานแลว ทั้งสามารถ
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ยังสัตวโลกใหปรินิพพานไดดวย พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงพิจารณา
เห็นดังวามานี้ จึงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว. พระองคทรงกระทํา
การจําแนกโดยอาการ ๘๙ อยาง ดวยประการฉะนี้.
ก็พระญาณใดของพระผูมีพระภาคเจา มีประมาณเทาใด ที่จะพึงรู
ดวยธรรมธาตุมีประมาณเทาใด ไมมุงถึงการอางผูอื่น สามารถตรัสรูธรรม
ทั้งปวง ทั้งที่เปนสังขตะและอสังขตะเปนตน โดยอาการทั้งปวง ไมทั่วไป
แกผูอื่น อันเปนไปเนื่องดวยเหตุเพียงความหวัง ชื่อวาสัพพัญุตญาณ
เพราะหยั่งรูสังขตธรรม อสังขตธรรม สมมติและสัจจะไดเด็ดขาด โดย
ประการทั้งปวง ทานเรียกวาอนาวรณญาณ เพราะถือเอาความเปนไปอัน
ไมขัดของโดยไมมีเครื่องกางกั้นในญาณนั้น. ก็พระญาณนั้นอยางเดียว
เทานั้น ทานแสดงไวถึง ๒ อยาง เพื่อแสดงภาวะที่ไมทั่วไปกับญาณอื่น
โดยความเปนไปแหงอารมณเปนประธาน. เมื่อวาโดยประการอื่น สัพพัญุตญาณและอนาวรณญาณ จําตองทั่วไป และมีธรรมทั้งหมดเปนอารมณ
และคํานั้นไมถูกดวยยุตินี้ก็จริง ถึงกระนั้น ในที่นี้มีพระบาลีดังตอไปนี้
ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะรูสังขตธรรมและอสังขตธรรมโดยสิ้นเชิง
ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะความขัดของไมมีในญาณนั้น, ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะรูธรรมทัง้ ปวงที่เปนอดีต ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะ
ความขัดของไมมีในญาณนั้น, ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะรูธรรมทั้งหมด
ที่เปนอนาคตและปจจุบัน ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะความขัดของไมมี
ในญาณนั้น. พึงทราบความพิสดาร.
อสาธารณญาณ ๖ ของพระผูมีพระภาคเจา เหลานี้ ชื่อวาถองแท
ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะไมกลาวอารมณของตนใหคลาดเคลื่อน
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โดยเปนไปตามอาการอันไมผิดแผก ดวยประการฉะนี้ แมเพราะเหตุนี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพระนามวา ตถาคต เพราะมาถึงญาณอัน
ถองแท.
อนึ่ง พระญาณอันประกาศสัมโพชฌงคของพระผูมีพระภาคเจา อัน
เปนไปโดยอาการตาง ๆ อยางนี้วา เมื่อวาโดยสรุปอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย
โพชฌงค ๗ เหลานั้น คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงค. เมื่อวาโดยสามัญลักษณะอยางนี้วา ธรรมสามัคคี
นี้ใดตางโดยสติเปนตน อันเปนปฏิปกษตออุปทวะหลายประการ มีความ
หดหู ความฟุงซาน ความตั้งมั่น ความพยายาม กามสุขัลลิกานุโยค
อัตตกิลมถานุโยค และการยึดมั่นดวยอุจเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิ อันเกิด
ในขณะแหงโลกุตรมรรค, พระอริยสาวกยอมตื่น คือยอมลุกขึ้นจาก
กิเลสนิทรา หรือรูแจงสัจจะ ๘ หรือทําใหแจงเฉพาะพระนิพพาน ดวย
ธรรมสามัคคีใด ธรรมสามัคคีนั้นทานเรียกวา โพธิ, ชื่อวาโพชฌงค
เพราะเปนองคแหงธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรูนั้น, อนึ่ง พระอริยสาวก
ทานเรียกวาโพธิ เพราะกระทําอรรถวิเคราะหวา ตรัสรูดวยธรรมสามัคคี
ดังที่กลาวแลว, ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนองคแหงพระอริยสาวกผูตรัสรู
ธรรมสามัคคีนั้น, เมื่อวาโดยลักษณะพิเศษอยางนี้วา สติสมั โพชฌงคมี
การปรากฏเปนลักษณะ ธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีการสอดสองเปนลักษณะ,
วิริยสัมโพชฌงคมีการประคองไวเปนลักษณะ ปติสัมโพชฌงคมีการแผ
ซานไปเปนลักษณะ, ปสสัทธิสัมโพชฌงคมีความสงบเปนลักษณะ, สมาธิสัมโพชฌงคมีความไมฟุงซานเปนลักษณะ, อุเบกขาสัมโพชฌงคมีการ
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พิจารณาเปนลักษณะ, เมื่อวาโดยการแสดงความเปนไปในขณะเดียวกัน
โดยเปนอุปการะแกกันและกันแหงสัมโพชฌงค ๗ โดยนัยมีอาทิวา ใน
โพชฌงค ๗ เหลานั้น สติสัมโพชฌงคเปนไฉน ภิกษุในเพราะธรรมวินัย
นี้เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญา เครื่องรักษาคนเปนอยางยิ่ง
เปนผูระลึกได ระลึกตามไดถึงกรรมที่ทําไวนาน และคําที่พูดไวนานได,
เมื่อวาโดยการแสดงความเปนไป โดยการจําแนกอารมณแหงโพชฌงค
เหลานั้น โดยนัยมีอาทิวา ในโพชฌงคเหลานั้น สติสัมโพชฌงคเปนไฉน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมทั้งหลายมี อารมณภายในก็มี เมื่อธรรมทั้งหลายมี
อารมณภายนอกก็มี, เมื่อวาโดยวิธีภาวนาโดยนัยมีอาทิวา ในโพชฌงค
เหลานั้น สติสัมโพชฌงคเปนไฉน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
เจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละคืน, เมื่อวาโดยวิภาคนัย ๙๖,๐๐๐ นัย โดยนัยมีอาทิวา สัมโพชฌงค
๗ เปนไฉน ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สมัยใด เจริญโลกุตรฌาน ฯลฯ
สมัยนั้น โพชฌงค ๗ ยอมมี คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ในโพชฌงค ๗ เหลานั้น สติสัมโพชฌงคเปนไฉน สติ คือ
อนุสติ ชื่อวาถองแท ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะไมกลาว
อรรถนั้น ๆ ใหคลาดเคลื่อน แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
พระนามวา ตถาคต เพราะมาถึงญาณอันถองแท.
อนึ่ง พระญาณอันทําอริยมรรคใหแจมแจงของพระผูมีพระภาคเจา
อันเปนไปโดยอาการมากมายอยางนี้วา เมื่อวาโดยสรุปอยางนี้วา ใน
อริยสัจ ๔ เหลานั้น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปนไฉน คืออริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ ไดแก สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ, เมื่อวา
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โดยสามัญลักษณะอยางนี้วา ชื่อวา อริยะ เพราะไกลจากสรรพกิเลส
เพราะกระทําความเปนพระอริยะ และเพราะใหไดอริยผล, ชือ่ วามีองค ๘
เพราะมี ๘ อยาง และเพราะเปนเหตุใหบรรลุพระนิพพานโดยสวนเดียว,
ชื่อวา มรรค เพราะฆากิเลสถึงพระนิพพาน หรือผูตองการพระนิพพาน
แสวงหา หรือตนเองแสวงหาพระนิพพาน, เมื่อวาโดยลักษณะพิเศษ
อยางนี้วา สัมมาทิฏฐิมีการเห็นชอบเปนลักษณะ สัมมาสังกัปปะมีการยก
สัมปยุตธรรมขึ้นสูอารมณโดยชอบเปนลักษณะ สัมมาวาจา มีการกําหนด
โดยชอบเปนลักษณะ สัมมากัมมันตะ มีความอุตสาหะโดยชอบเปนลักษณะ
สัมมาอาชีวะ มีความผองแผวเปนลักษณะ สัมมาวายามะ มีการประคองไว
โดยชอบเปนลักษณะ สัมมาสติ มีความปรากฏโดยชอบเปนลักษณะ สัมมาสมาธิ มีการไมฟุงซานโดยชอบเปนลักษณะ, เมื่อวาโดยการจําแนกกิจ
อยางนี้วา สัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิกับกิเลสอยางอื่นที่เปนขาศึกแกตน
กระทําพระนิพพานใหเปนอารมณ และเห็นสัมปยุตธรรมโดยไมหลงลืม
เพราะกําจัดโมหะอันปกปดพระนิพพานนั้น อนึ่ง แมสัมมาสังกัปปะก็ละ
มิจฉาสังกัปปะเปนตน ทําพระนิพพานใหเปนอารมณ และการทําการยก
สัมปยุตธรรมขึ้นสูอารมณโดยชอบ การกําหนดการอุตสาหะ การผองแผว
การประคอง การปรากฏ และการตั้งมั่นแหงสหชาตธรรม, เมื่อวาโดย
วิภาคความเปนไปในสวนเบื้องตน และสวนเบื้องปลายอยางนี้วา สัมมาทิฏฐิมีขณะตาง ๆ กัน ในเบื้องตน มีทุกขเปนตน เปนอารมณเปนแผนก ๆ
ในขณะมรรค จิตมีขณะเดียว ทําพระนิพพานนั้นแหละใหเปนอารมณ วา
โดยกิจไดชื่อ ๔ อยางมีอาทิวา ญาณในทุกข แมสัมมาสังกัปปะเปนตน
ก็มีขณะตางกัน มีอารมณตางกันในเบื้องตน ในขณะมรรค จิตมีขณะเดียว
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มีอารมณเดียว, ในธรรมเหลานั้น สัมมาสังกัปปะ วาโดยกิจไดชื่อ ๓ อยาง
มีอาทิวา เนกขัมมสังกัปปะ, ธรรม ๓ อยางมีสัมมาวาจาเปนตน ใน
เบื้องตนเปนวิรัติก็มี เปนเจตนาก็มี เพราะมีวิภาควา มุสาวาทาเวรมณี
เปนตน ในขณะมรรคเปนวิรัติอยางเดียว สัมมาวายามะและสัมมาสติ
วาโดยกิจไดชื่อ ๔ อยาง คือ สัมมัปปธาน ๔ สติปฏฐาน ๔ สวนสัมมาสมาธิแมในขณะมรรคก็มีความตางกัน ดวยอํานาจฌานมีปฐมฌานเปนตน,
วาโดยวิธีภาวนาโดยนัยมีอาทิวา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก, วาโดยจําแนกนัย ๘๔,๐๐๐ นัย โดย
นัยมีอาทิวา ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๘ เปนไฉน คือ ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ สมัยใด เจริญโลกุตรฌาน ฯ ลฯ เจริญทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา สมัยนั้นมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ, ญาณแมทั้งหมดนั้น ชือ่ วาถองแทไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น
เพราะไมกลาวอรรถใหคลาดเคลื่อน แมเพราะเหตุนี้ พระผูมพี ระภาคเจา
จึงทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาถึงญาณอันถองแท.
อนึ่ง ญาณของพระผูมีพระภาคเจาที่เปนไปในอนุปุพพวิหารสมาบัติ
โดยอรรถวาพึงเจริญ และโดยอรรถวาพึงเขาความลําดับเหลานั้น คือ
ปฐมฌานสมาบัติ ๑ นิโรธสมาบัติ ๑ ดวยอํานาจการใหสําเร็จและการ
พิจารณาเปนตน และดวยการประกอบกันตามควร ชื่อวาถองแท ไมผิด
ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะสําเร็จประโยชนแตญาณนั้น. อนึง่ ทศพลญาณของพระผูมีพระภาคเจาเหลานี้ คือ การรูเหตุและมิใชเหตุแหงผล
นั้น ๆ อันไมผิดแผกดังนี้วา นี้เปนฐานะของผลนี้ นี้ไมใชฐานะของผล
นี้ ๑ การรูล ําดับวิบากตามเปนจริงโดยสิ้นเชิง แหงการยึดถือกรรมอัน
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แตกตางโดยชนิดเปนกาล มีอดีตกาลเปนตนของเหลาสัตวนั้นๆ ๑ การรู
ถึงกรรมและการจําแนกกรรมทั้งที่มีอาสวะ และไมมีอาสวะตามความเปน
จริงวา นี้ปฏิปทาเครื่องนําสัตวไปสูนรก ฯล ฯ นี้ปฏิปทาเครื่องนําสัตว
ไปสูพระนิพพาน ของสัตวนั้นๆ ในขณะทํากรรมนั่นเอง ๑ ความรู
ความตางกันแหงธาตุตามความเปนจริง โดยนัยมีอาทิวา เพราะธาตุชื่อนี้
หนาแนน ความพิเศษนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อเกี่ยวเนื่องกับธรรมนีข้ องโลกนั้น
อันมีสภาวะแหงขันธและอายตนะเปนอเนก ทั้งที่เปนอุปาทินนกะและ
อนุปาทินนกะเปนตน และมีสภาวะตาง ๆ กัน ๑ การรูถึงอัธยาศัยและ
อธิมุตติอันเลวเปนตน ของสัตวทั้งหลายโดยสิน้ เชิง ๑ การรูอินทรียมี
สัทธินทรียเปนตนวา แกกลาหรือออน ๑ การรูถึงความพิเศษของฌาน
และวิโมกขเปนตน พรอมกับสังกิเลสเปนตน ๑ การรูความสืบตอแหง
ขันธที่สัตวเคยอยูอาศัย ในกาลกอนโดยสิ้นเชิง พรอมดวยความเกี่ยวเนื่อง
ดวยขันธนั้น ในชาติอันหาประมาณมิได ๑ การรูจุติและปฏิสนธิพรอม
กับการจําแนกสัตว มีอยางเลวเปนตน ๑ การรูส ัจจะ ๔ โดยนัยดังกลาว
แลวในหนหลัง โดยนัยมีอาทิวา นี้ทุกข ๑ ชื่อวาถองแท ไมผิด ไมกลาย
เปนอยางอื่น เพราะเปนไปตามความเปนจริง โดยหยั่งรูถึงอารมณตาม
ที่เปนของตนโดยไมผิดพลาด และโดยยังประโยชนตามที่ประสงคให
สําเร็จ. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไวมีอาทิวา ตถาคตยอมรูฐานะที่ควร
โดยเปนฐานะที่ควร และฐานะที่ไมควร โดยเปนฐานะที่ไมควรในโลกนี้
ตามเปนจริง. แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะมาถึงพระญาณอันถองแท.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะมาถึง คือ
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บรรลุญาณอันถองแท ดวยอํานาจปญญาพิเศษอันไมทั่วไปแกผูอื่น มี
ประเภทหาที่สุดมิไดและหาปริมาณมิไดมีญาณเปนเครื่องทําความแจมแจง
สติปฏฐานและสัมมัปปธานตามที่กลาวมาแลว เหมือนทรงบรรลุดวย
อํานาจพระญาณเหลานี้ แมเพราะเหตุนี้ พระองคจึงทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะมาถึงพระญาณอันถองแท.
พระองคทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จไปโดยถองแท เปน
อยางไร ? คือ การประสูติ การตรัสรู การบัญญัติพระธรรมวินัย และ
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นใดของพระผูมีพระภาคเจานั้น เปนการถองแท.
ทานอธิบายไวอยางไร ? อธิบายไววา ความตรัสรู อันพระโลกนาถทรง
ปรารถนาเฉพาะแลว และใหเปนไปแลวเพื่อประโยชนใด ชือ่ วาถองแท
ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะใหสําเร็จประโยชนนั้นโดยสวนเดียว
เพราะไมกลาวประโยชนนั้นใหคลาดเคลื่อน เพราะเปนไปเพื่อประโยชน
อันไมผิดแผก. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจานี้ ครั้งเปนพระโพธิสัตว
ทรงบําเพ็ญเหตุความเปนพระพุทธเจาทั้งปวง มีประเภทดังกลาวแลว
มีการบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศเปนตน ทรงดํารงอยูในสวรรคชนั้ ดุสิต ทรง
สดับพุทธโกลาหล อันเทวดาในหมื่นจักรวาลประชุมพรอมกันเขาไปเฝา
ทูลอาราธนาวา
กาโลยนฺเต มหาวีร
อุปฺปชฺช มาตุ กุจฺฉิย
สเทวก ตารยนฺโต
พุชฺฌสฺสุ อมต ปท
ขาแตพระมหาวีระ นี้ เปนกาล (สมควร) ขอ
โปรดอุบัติในพระครรภพระมารดา ยังโลกนี้พรอม
เทวโลกใหขาม ตรัสรูอมตบท ดังนี้.
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ทรงเกิดบุรพนิมิตขึ้น ตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ประการ ทรงพระดําริวา บัดนี้ เราจักอุบัติในกําเนิดมนุษยตรัสรูเฉพาะ ในวันอาสาฬหปุณณมี ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระมหามายาเทวี ในสักยราชตระกูล อันเทวดาและมนุษยบริหารดวยการบริหารยิ่งใหญตลอด ๑๐ เดือน
ในเวลาปจจุสมัยวิสาขปุณณมี จึงประสูติ.
ก็ในขณะที่พระองคประสูติ ปรากฏบุรพนิมิต ๓๒ ประการ เหมือน
ในขณะทรงถือปฏิสนธิ. จริงอยู หมืน่ โลกธาตุนี้ หวั่นไหว สะเทือน
เลื่อนลั่น รัศมีหาประมาณมิได แผไปในหมื่นจักรวาล, คนบอดแต
กําเนิด กลับไดจักษุ เหมือนคนปรารถนาจะชมพระโฉมของพระองค,
คนหนวก ไดยินเสียง, คนใบ ก็เจรจาได, คนคอมก็เดินตรงได, คน
งอย ก็เดินไปได, สัตวทั้งปวงที่ถูกจองจํา ก็พนจากเครื่องจองจํามีขื่อคา
เปนตน ไฟในนรกทั้งหมดก็ดับ, ความหิวกระหายในเปรตวิสัยก็สงบ,
พวกสัตวเดรัจฉานก็ไมมีภัย, โรคของสรรพสัตวก็สงบไป, สรรพสัตว
พากันกลาววาจาที่นารัก, มารองดวยอาการไพเราะ, พวกชางพากันกระหึ่ม, ดนตรีทั้งปวง ก็เปลงเสียงบันลือลั่นเฉพาะอยาง ๆ, เครื่องอาภรณ
ที่สวมใสในมือเปนตนของพวกมนุษย ไมกระทบกระทั่งกันเลย ก็มีเสียง
ดวยอาการไพเราะ, ทิศทั้งหมดแจมใส, ลมเย็นพัดออน ๆ กระพือพัด
ใหปวงสัตวไดรับความสุข, ฝนตกในเวลาไมใชฤดูกาล, น้ําพุงขึ้นจาก
แผนดินไหลไป, ฝูงปกษีงดการบินไปในอากาศ แมน้ํา ก็หยุดไหล, น้ํา
ในมหาสมุทรไดมีรสอรอย, เมื่อพระอาทิตยปราศจากความมัว ยังปรากฏ
อยูนั่นแหละ ความโชติชวงทั้งปวงในอากาศก็สวางไสว, เทวดาทั้งปวง
ที่เหลือและสัตวนรกทั้งปวงนอกนั้น เวนเทพชั้นอรูปาวจร ไดปรากฏ
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รูปราง, ตนไม ฝาเรือน บานประตู และเขาศิลาเปนตนเปนอาทิ ไม
มีการปดกั้น. เหลาสัตวไมมีการจุติและอุปบัติ, กลิ่นทิพยฟุงขจร กลบ
กลิ่นที่ไมนาปรารถนาทั้งหมดเสียได, ตนไมที่ผลิดอกออกผลทั้งหมด ก็
ติดผลสะพรั่ง, มหาสมุทรไดมีพื้นดาดาษดวยดอกปทุมเบญจวรรณ มี
ประโยชนในที่ทุกสถานทีเดียว, บุปผชาติทั้งหมด ทั้งที่เกิดบนบกและใน
น้ําเปนตนบานสะพรั่ง, บรรดาตนไมทั้งหลายขันธปทุมก็บานสะพรั่งที่ตน
สาขาปทุมก็บานสะพรั่งที่กิ่ง ลดาปทุมก็บานสะพรั่งที่เถา, แทรกพื้นหิน
บนพื้นแผนดิน แตกออกเบื้องบนเปนชั้น ๆ ๗ ชัน้ ชื่อวา ทัณฑปทุม,
ในอากาศก็บังเกิดดอกปทุมหอยยอยลงมา, ฝนดอกไมตกโดยทั่วไป, ใน
อากาศมีดนตรีทิพยบรรเลง, หมื่นโลกธาตุทั้งสิ้น มีระเบียบเปนอันเดียว
มีวาลวีชนีพัดผัน ตลบดวยกลิ่นดอกไมและธูป ถึงความเลิศดวยความงาม
อยางยิ่งเหมือนกลุมมาลาที่เขาคลี่แวดวงไว เหมือนกองมาลาที่เขาหอมัดไว
และเหมือนอาสนะดอกไมที่เขาประดับตกแตงไว. ก็บุรพนิมิตเหลานั้นได
เปนนิมิต ของผูบรรลุธรรมพิเศษเปนอเนกที่บรรลุธรรมชั้นสูง. การเกิด
เฉพาะนี้ ประดับดวยความปรากฏอันนาอัศจรรยมากมายอยางนี้แหละ
อันเปนประโยชนที่พระองคทรงดํารงอยูโดยเฉพาะ ไดชื่อวาถองแท ไม
ผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะสําเร็จอยางแทจริงแหงอภิสัมโพธิญาณ
นั้น.
อนึ่ง สัตวเหลาใด เปนพุทธเวไนย เปนเผาพันธุแหงสัตวผูจะ
ตรัสรู ทั้งหมดนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงแนะนําดวยพระองคเอง
อยางสิ้นเชิง. สวนสัตวเหลาใด เปนสาวกเวไนย และเปนธรรมเวไนย
สัตวแมเหลานั้น อันสาวกเปนตนแนะนําแลว ยอมถึงและจักถึงซึ่งการนํา
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ไปใหวิเศษได. เพื่อประโยชนใด พระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารถนา
เฉพาะอภิสัมโพธิญาณ เพราะใหประโยชนนั้นสําเร็จโดยแทจริง พระอภิสัมโพธิญาณจึงเปนคุณถองแท ไมผิด ไมกลายเปนอื่น.
อีกอยางหนึ่ง สภาวะใด ๆ แหงไญยธรรมใด ๆ อันสัตวพึงตรัสรู
สภาวะนั้น ๆ ชื่อวา อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูยิ่งแลว โดยสิ้นเชิง
อยางไมผิดแผก ดวยญาณของพระองคเนื่องดวยเหตุเพียงทรงรําพึงถึง
เหมือนผลมะขามปอมที่วางไวบนฝามือ แมเพราะเหตุนี้ อภิสัมโพธิญาณ
(ของพระองค) จึงชื่อวา ถองแท ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น. อนึ่ง
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงตรวจดูประการแหงธรรมเหลานั้นที่จะพึง
แสดงโดยประการนั้น ๆ และอัธยาศัย อนุสัย จริยา และอธิมุตติของสัตว
นั้น ๆ โดยชอบทีเดียว ทั้งไมทรงละธรรมดา ไมลวงเลยนัยแหงบัญญัติ
และเหตุเพียงบัญญัติ กระทําธรรมดาใหแจมแจง และทรงอนุศาสนตาม
ความผิด ตามอัธยาศัย และตามธรรม จึงทรงแนะนําเวไนยสัตวใหบรรลุ
อริยภูมิแล. แมการทรงบัญญัติพระธรรมวินัยของพระองค ก็ชื่อวา ถองแท
ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะประโยชนนั้นสําเร็จ และเปน
ไปตามความเปนจริง. อนึ่ง อมตมหานิพพานธาตุ อันพระผูมีพระภาคเจา ทรงบรรลุแลวโดยลําดับ อันพนจากสภาวะแหงรูปมีปฐวีธาตุเปนตน
และสภาวะแหงอรูปมีผัสสะและเวทนาเปนตน ชื่อวา ลวงเสียซึ่งสภาวะแหง
โลก เพราะไมมีภาวะคือความหลอกลวง ชื่อวา ไมมีปจจัยอะไรๆ ทําให
สวาง เพราะปราศจากความมืด ชื่อวา ปราศจากภาวะแหงคติเปนตน
เพราะไมมีโอภาสแสงสวางนั่นเอง ไมมีที่ตั้งอาศัย ไมมีอารมณ ทาน
เรียกวา อนุปาทิเสส เพราะอุปาทิกลาวคือขันธ แมมาตรวาเปนสวน
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เหลือไมมี ซึง่ พระองคทรงหมายตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายตนะ
มีอยู ในที่ ๆ ไมมี ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้กไ็ มมี โลกหนาก็ไมมี และพระจันทรพระอาทิตย
ทั้งสองก็ไมมี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวที่นั้นวา เปนอาคติ เปน
คติ เปนฐิติ เปนจุติ เปนอุปบัติ นัน่ ไมเปนที่ตั้งอาศัย เปนไปไมได
ไมมีอารมณ นั่นเปนที่สดุ ทุกข ดังนี.้ อมตมหานิพพานธาตุนั้น ถึง
ความดับสูญแหงอุปาทานขันธแมทั้งหมด เปนสภาวะสงบสรรพสังขาร
เปนสภาวะสละคืนอุปาทิกิเลสทั้งปวง เปนที่สงบทุกขทั้งปวง เปนที่ถอน
ความอาลัยทั้งปวง เปนที่ขาดแหงวัฏฏะทั้งปวง มีความสงบอยางแทจริง
เปนลักษณะ เพราะฉะนั้น อมตมหานิพพานธาตุนั้น จึงชื่อวา ถองแท
ไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะไมกลาวสภาวะตามความเปนจริงให
คลาดเคลื่อนในกาลไหน ๆ. พระองค ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไป
เสด็จเขาถึง บรรลุ ดําเนินไป เสด็จถึงอยางถองแท ซึ่งอมตมหานิพพานธาตุนั้นมีอภิชาติเปนตน ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุอยางนี้ พระผูม-ี
พระภาคเจา จึงทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จไปโดยถองแท.
พระองค ชื่อวา ตถาคต เพราะมีความถองแทเปนอยางไร ? คือ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ในปางกอนมีประการเปนอยางใด พระผูมีพระภาคเจาแมนี้ก็มีประการเปนอยางนั้น ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ?
โดยสังเขปทานกลาวไวดังนี้วา พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น มีประการ
อยางไร คือมีประการดวยมรรคศีล ผลศีล โลกิยโลกุตรศีลแมทั้งหมด
มรรคสมาธิ ผลสมาธิ และโลกิยโลกุตรสมาธิทั้งปวง ดวยมรรคปญญา
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ผลปญญา โลกิยโลกุตรปญญา แมทงั้ ปวง ดวยสมาบัติวิหาร ๒,๔๐๐,๐๐๐
โกฏิ ที่ทรงใชประจําวัน ดวยตทังควิมุตติ วิกขัมภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิมุตติ นิสสรณวิมุตติ ดังนี้ แตเมื่อวาโดยพิสดาร
ดวยคุณแหงพระสัพพัญูทั้งสิ้น อันมีอานุภาพเปนอจินไตย ตางโดย
คุณหาที่สุดมิได หาประมาณมิได พระผูมีพระภาคเจาของพวกเราแมนี้
ก็มีประการเปนอยางนั้น.
ความจริง พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งปวง พึงมีความแตกตางกัน
๕ ประการเหลานี้ คือ ความแตกตางแหงอายุ ๑ ความแตกตางประมาณแหงพระสรีระ ๑ ความแตกตางแหงตระกูล ๑ ความแตกตาง
แหงการบําเพ็ญทุกรกิรยิ า ๑ ความแตกตางแหงพระรัศมี ๑. แตใน
วิสุทธิมีศีลวิสุทธิเปนตน ในการปฏิบัติสมถะและวิปสสนา และในพระคุณที่พระองคตรัสรู ไมมีเหตุอะไรที่กระทําใหแตกตางกันเลย. โดย
ที่แท พระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น ไมพิเศษกวากันและกัน เหมือน
ทองคําที่หักตรงกลาง. เพราะเหตุนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาในปางกอน
มีประการอยางใด พระผูมีพระภาคเจา (ของเรา) แมพระองคนี้ ก็มี
ประการเปนอยางนั้น เพราะเหตุอยางนี้ พระองคจึงทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะมีประการเปนอยางนั้น. ก็ในที่นี้ คต ศัพทมวี ิธศัพท
เปนอรรถ. จริงอยางนั้น ชาวโลกกลาว คต ศัพท ที่ประกอบดวย
วิธ ศัพท มีประการเปนอรรถ.
พระองค ชื่อวา ตถาคต เพราะดําเนินไปโดยประการนั้น เปน
อยางไร ? คือ พระองค ชื่อวา ตถาคต เพราะมีความเปนไป ทางพระกาย พระวาจา และพระหฤทัย อันไป เปนที่ไป เปนการเสด็จไป
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โดยประการตามที่พอพระทัย เพราะไมมีความกระทบกระทั่งในอะไร ๆ
แหงความเปนไปทางพระกายเปนตน ของพระผูมีพระภาคเจา เหตุพระองคทรงประกอบดวยอิทธานุภาพ อันไมทั่วไปแกผูอื่น เหตุบรรลุพระบารมีอยางสูงสุด แหงปฏิสัมภิทามีอรรถปฏิสัมภิทาเปนตน และเหตุที่
พระองคทรงไดรับอนาวรณญาณ. เพราะเหตุอยางนี้ พระองคจึงทรง
พระนามวา ตถาคต เพราะทรงดําเนินเปนไปโดยประการนั้น.
พระองค ชื่อวา ตถาคต เพราะไมปราศจากพระญาณอันถองแท
เปนอยางไร ? คือ พระองค ชื่อวา อคต เพราะไมมีการไป กลาวคือ
ความเปนไป อันเปนขาศึกตอพระญาณในการสรางสมโพธิสมภาร. ก็
ความที่พระองคไมปราศจากพระญาณนั้น ชื่อวา ตถาคต เพราะไมปราศจากพระญาณอันเปนไปโดยนัย มีการพิจารณาโทษและอานิสงสเปนตน
โดยไมผิดแผกในธรรมมีความตระหนี่และทานบารมีเปนตน. อนึ่ง พระองค ชื่อวา อคต เพราะไมมีการดําเนินไป การไป ในคติทั้ง ๕
กลาวคือความเปนไปแหงอภิสังขารคือกิเลส หรือกลาวคือความเปนไป
แหงขันธนั่นเอง. ภาวะที่พระองคไมไปนี้นั้น โดยทรงบรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ดวยอริยมรรคญาณอยางถองแทแล.
เพราะเหตุอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
ไมไปปราศจากพระญาณอันถองแท.
พระองค ชื่อวา ตถาคต เพราะมีภาวะดําเนินไปโดยถองแทเปน
อยางไร ? คือ บทวา ตถาคตภาเวน ไดแก โดยสภาวะที่ทรงดําเนินไป
โดยถองแท อธิบายวา ภาวะที่พระองคทรงดําเนินไปโดยถองแทมีอยู.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจา ที่เฉลิมพระนามวา ตถาคต เพราะความที่
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พระองคทรงดําเนินโดยถองแทนั้น คืออะไร ? ตอบวา คือพระสัทธรรม.
จริงอยู พระสัทธรรมอันดับแรก คืออริยมรรค อธิบายวา พระองค
ทรงดําเนินไป โดยประการที่ทรงถอนกิเลสอันเปนปฏิปกษไดโดยเด็ด
ขาด ดวยพลังคือสมถะและวิปสสนาอันเนื่องกันเปนคู จึงทรงบรรลุดวย
สมุจเฉทปหาน ไดแก ผลธรรม, ที่พระองคทรงไป คือดําเนินไป โดย
ประการที่พระองคทรงบรรลุดวยปฏิปสสัทธิปหาน ตามเหมาะสมแกมรรค.
สวนนิพพานธรรม ที่พระพุทธเจาเปนตนเสด็จถึง คือกระทําใหแจง โดย
ประการที่ทรงเสด็จถึง คือตรัสรูดวยปญญา สําเร็จดวยการสงบทุกขใน
วัฏฏะทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตถาคต แมปริยัติธรรม ก็ชื่อวา
ตถาคต เพราะพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทรงดําเนินไป คือ
ตรัส ไดแกประกาศ โดยประการที่พระปริยัติธรรมนั้น อันพระพุทธเจาในปางกอนทั้งหลาย ทรงประกาศใหสมควรแกอัธยาศัยเปนตนของ
เวไนยสัตว โดยอุตตะและเคยยะเปนตน และโดยการประกาศความดําเนิน
ไปเปนตน. ชื่อวา ตถาคต เพราะพระสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
ดําเนินไป คือดําเนินตาม โดยประการที่พระปริยัติธรรมนั้น อัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว. เพราะเหตุอยางนี้ พระสัทธรรมแม
ทั้งหมด จึงชื่อวา ตถาคต อันดําเนินไปโดยถองแท. เพราะเหตุนั้น
ทาวสักกเทวราชจอมเทพ จึงตรัสวา
ขาพเจา ขอนอบนอมพระธรรมอันพระสาวกเปน
ตน ดําเนินไปโดยถองแท อันเทวดาและมนุษยบูชา
แลว ขอความสวัสดีจงมีเถิด.
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พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะพระองคทรง
มีพระสัทธรรมนั้น. เหมือนอยางวา พระธรรม ฉันใด แมพระอริยสงฆ
ก็ฉันนั้น ชื่อวา ตถาคต เพราะดําเนินไป โดยประการที่อันผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น บําเพ็ญขอปฏิบัติ คือสมถะและ
วิปสสนาอันเปนสวนเบื้องตน ใหบริสุทธิ์ดวยดีเปนเบื้องหนา แลวจึง
บรรลุดวยมรรคนั้น ๆ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสรู และ
เพราะตรัสโดยประการที่ สัจจะและปฏิจจสมุปบาทเปนตนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว. ดวยเหตุนั้น ทาวสักกเทวราช จึงตรัสวา
ขาพเจา ขอนมัสการพระสงฆผูดําเนินไปโดยถอง
แท อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว ขอความสวัสดี
จงมีเถิด.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะพระองคเปน
ผูมีพระสงฆนั้นเปนสาวก. เพราะเหตุอยางนี้ พระองคจึงทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะมีภาวะดําเนินไป โดยถองแทนั้นเองแล.
บทวา ตถาคต แมนี้ เปนเพียงมุขในการแสดงภาวะที่พระตถาคต
ทรงดําเนินไปโดยถองแทนั้นเอง. ก็พระตถาคตเทานั้นพึงพรรณนาความ
ที่พระตถาคตดําเนินไป โดยถองแท. จริงอยู บทวา ตถาคต นี้ มีอรรถ
มาก มีคติมาก มีอารมณมาก. พระธรรมกถึกนําพระพุทธวจนะ คือ
พระไตรปฎกแหงตถาคตบทนั้นมา เหมือนอัปปมาทบทโดยสมควร โดย
ภาวะมีประโยชน ใคร ๆ ไมควรกลาววา พระธรรมกถึกแลนไปโดย
ผิดทาแล. ในขอนั้นทานกลาวคําเปนคาถาไววา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 255

พระมุนีทั้งหลายในปางกอนผูแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญ มาถึงความเปนพระสัพพัญูในโลกนี้ โดย
ประการใด แมพระศากยมุนี ก็เสด็จมา โดยประการ
นั้น เพราะเหตุนั้น พระศากยมุนีผูมีจักษุ ชาวโลก
จึงเฉลิมพระนามวา ตถาคต.
พระชินเจาทั้งหลาย ทรงละมลทินกิเลส มีกาม
เปนตนไดเด็ดขาด ดวยสมาธิและปญญา แลวจึง
ดําเนินไป โดยประการใด พระศากยมุนีในปางกอน
ทรงไวซึ่งความรุงเรือง เสด็จไป โดยประการนั้น
เพราะฉะนั้น ชาวโลกจึงเฉลิมพระนามวา ตถาคต.
อนึ่ง พระชินเจาเสด็จถึงพรอม ซึ่งลักษณะแหง
ธาตุและอายตนะเปนตนอันถองแท โดยจําแนก
สภาวะ สามัญญะ และวิภาคะ ดวยพระสยัมภญาณ
เพราะฉะนั้น พระศากยะผูประเสริฐ ชาวโลกจึง
เฉลิมพระนามวา ตถาคต.
สัจจะอันลองแท และอิทัปปจจยตาอันถองแทที่
คนอื่นแนะนําไมได อันพระตถาคตผูมีสมันตจักษุ
ทรงประกาศแลว โดยนัยดวยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น พระชินเจา ผูเสด็จไปโดยถองแท ชาวโลก
จึงเฉลิมพระนามวา ตถาคต.
การที่พระชินเจา ทรงเห็นโดยถองแททีเดียว
ในโลกธาตุแมมีประเภทมิใชนอยในอารมณมีรูปาย-
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ตนะเปนตนมีความตางอันวิจิตร เพราะฉะนั้น พระองค ผูมีสมันตจักษุ ชาวโลกจึงเฉลิมพระนามวา
ตถาคต.
อนึ่ง เพราะเหตุที่พระองค ทรงแสดงธรรมอยาง
ถองแททีเดียว หรือทรงกระทําพระองคใหสมควรแก
ธรรมนั้น ทรงครอบงําสัตวโลกดวยพระคุณทั้งหลาย
แมเพราะเหตุนั้น พระองคผูเปนผูนําโลก ชาวโลก
จึงเฉลิมพระนามวา ตถาคต.
อนึ่ง พระองคตรัสรูดวยปริญญาอันลองแทโดย
ประการทั้งปวง ทรงขามแดนโลก ทรงถึงความดับ
ดวยการกระทําโดยประจักษ และทรงถึงอริยมรรค
ฉะนั้น จึงทรงพระนามวา ตถาคต.
อนึ่ง เพราะเหตุที่พระองคประกอบดวยประโยชน
แกสัตวโลก ทรงปริญญาอยางถองแทโดยประการ
ทั้งปวง ทรงเปนนาถะของโลก ดวยพระกรุณาโดย
ประการทั้งปวง เสด็จไป แมเพราะเหตุนั้น พระชินเจา ชาวโลกจึงเฉลิมพระนามวา ตถาคต.
พระองคทรงอุบัติแตอภิชาติอยางถองแท เพราะ
ทรงหยัง่ รูอารมณตามเปนจริง ฉะนั้น ชาวโลกจึง
เฉลิมพระนามวา ตถาคต. พระองคทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะทรงปรับปรุงประโยชนนั้นใหสําเร็จ.
พระมเหสีเจาในปางกอนเหลานั้น มีประการเปน
อยางไร แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ ก็มีประ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 257

การเปนอยางนั้น ตามพอพระทัย เพราะพระองค
เปนอัครบุคคล ชาวโลกเฉลิมพระนามวา ตถาคต.
เพราะมีพระหฤทัยเปนไปตามพระวาจาที่ทรงประกาศ.
ในชาติกอน ๆ พระองคไมไปจากธรรมอันเปน
ขาศึกตอโพธิสมภาร การไปสูสงสารก็ไมมีแกพระองค และสงสารนี้ไมมีแกพระตถาคตผูเปนนาถะ ผู
ทรงเห็นที่สุดภพ เพราะฉะนั้น พระองคไมปราศจาก
ญาณอันถองแท ชาวโลกจึงเฉลิมพระนามวา ตถาคต.
พระธรรมอันประเสริฐ อันพระมเหสีเจาตรัสโดย
ประการที่ละมลทินที่ควรละ เพราะฉะนั้น พระธรรม
นั้นจึงชื่อวา ตถาคต. แมพระอริยสงฆของพระศาสดา ก็ชอื่ วา ตถาคต เพราะเปนผูพรั่งพรอมดวย
พระธรรมอันประเสริฐนั้น.
บทวา มหิทฺธิกตา ความวา การประกอบดวยมหิทธิฤทธิ์ กลาวคือ
ความเปนผูสามารถยังความเปนอยางอื่นใหสําเร็จ ดวยอานุภาพแหงธรรม
เพราะมีความเชี่ยวชาญทางจิต และประกอบดวยฤทธิ์ตาง ๆ เปนอยางยิ่ง
ชื่อวา มหิทฺธกิ ตา. ความประกอบดวยเดชแหงบุญที่รุงเรืองยิ่งนัก เปน
เหตุใหสําเร็จประโยชนตามความปรารถนา อยูไกลแสนไกลจากขาศึก
อันเกิดมาแตกาลนาน ชื่อวา มหานุภาวตา. ศัพทวา ยตฺร เปนนิบาต
ลงในอรรถปฐมาวิภัตติ อันยังความอัศจรรย ความสรรเสริญ ความแตกตื่น
และความราเริงใหสําเร็จ. บทวา วิชายิสฺสติ เปนคําบงอนาคตกาล
เพราะประกอบดวยบทวา ยตฺร นั้น. แตความหมาย ใชในอรรถอดีตกาล
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เทานั้น. ก็ในขอนี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ จริงอยู ชื่อวา พระนางสุปปวาสานี้ จมอยูในกองทุกขประสบความลําบากเชนนั้น พรอมดวยเวลาที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสนั่นเอง จึงมีความสุข ไมมีโรค ประสูติพระโอรส
ปราศจากโรค. บทวา อตฺตมโน แปลวา มีจิตเปนของตน. อธิบายวา
มีจิตปราศจากกิเลส เพราะเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา. จริงอยู จิตที่
ถูกกิเลสกลุมรุม ใคร ๆไมอาจกลาววา มีจิตเปนของตน เพราะไมเปนไป
ในอํานาจแล. อีกอยางหนึ่ง บทวา อตฺตมโน ไดแก มีใจอันปติและ
โสมนัสจับแลว. บทวา ปมุทิโต แปลวา ประกอบดวยความปราโมทย.
บทวา ปติโสมนสฺสชาโต แปลวา เกิดปติและโสมนัสอยางรุนแรง.
บทวา อถ แปลวา ภายหลัง คือลวงไป ๒-๓ วันแตนั้น. บทวา สตฺต
ภตฺตานิ ไดแก ภัตที่พึงถวายใน ๗ วัน. บทวา สฺวาตนาย ความวา
เพื่อบุญอันจะมีในวันพรุงนี้ คือเพื่อบุญอันจักมีในวันพรุงนี้ ดวยการ
ถวายทาน และดวยการเขาไปนั่งใกลพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน.
บทวา อถโข ภควา อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อามนฺเตสิ ถามวา
เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียก. ตอบวา เพื่อรักษาความ
เลื่อมใสของพระสวามีของพระนางสุปปวาสา. ก็พระนางสุปปวาสา เปน
ผูมีความเลื่อมใสไมเอนเอียงแล. แตการรักษาความเลื่อมใสของอุบาสก
เปนหนาที่ของพระมหาโมคคัลลานเถระ. เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา
เธอเปนอุปฏฐากของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตุยฺเหโส ตัดเปน ตุยฺห เอโส. ดวย
บทวา ติณฺณ ธมฺมาน ปาฏิโภโค ทานแสดงวา ถาทานพระมหาโมคคัลลานะพระผูเปนเจาเปนผูรับประกัน คือ ถาวาเปนผูรับรองเพื่อไมให
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ธรรม ๓ ประการ มีโภคะเปนตนของเราเสื่อมคือพินาศ คือวา ถา
พระผูเปนเจารูวา พน ๗ วันจากวันนี้ไป ขาพเจาอาจใหทานได. ฝาย
พระเถระเห็นความไมเปนอันตรายแหงโภคะ และชีวิตของอุบาสกในวัน
เหลานั้นจึงกลาววา อาวุโส เราเปนผูประกันธรรมทั้ง ๒ คือโภคะและ
ชีวิตของทาน. แตวาศรัทธาเปนคุณชาติเนื่องอยูในจิตของอุบาสกนั้น
เพราะเหตุนั้น พระเถระเมื่อจะทําใหเปนภาระของอุบาสกเทานั้น จึงกลาว
วา ก็ทานเทานั้นเปนผูประกันศรัทธา. อนึ่ง อุบาสกนั้นเปนผูเห็นสัจจะ
แลว ความที่ศรัทธาของอุบาสกนั้นจะแปรเปนอยางอื่นไปยอมไมมี เพราะ
เหตุนั้น พระเถระจึงกลาวอยางนั้น. ก็เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เธอจงใหอุบาสกยินยอมวา เธอจักทําภายหลัง.
ฝายอุบาสกปรารถนาความเจริญ ดวยความเคารพในพระศาสดาและพระเถระ และดวยบุญของพระนางสุปปวาสาผูมีความสุข จึงยินยอมวา พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา จงทําตลอด ๗ วันเถิด ภายหลังเราจักทํา.
บทวา ตฺจ ทารก ความวา จําเดิมแตวันที่ประสูติแลว ลวงไป
ถึงวันที่ ๑๑ จากนั้นจึงใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานฉัน ๗ วัน
แลวจึงใหทารกมีอายุ ๗ ขวบนั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา และ
นมัสการภิกษุสงฆในวันที่ ๗. บทวา สตฺต เม วสฺสามิ แปลวา เรามี
อายุ ๗ ขวบ. ก็บทวา วสฺสานิ นี้ เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถวา
อัจจันตสังโยคะ (แปลวาตลอด). ดวยคําวา โลหิตกุมฺภิย วุฏานิ ทาน
กลาวหมายเอาทุกขที่ตนอยูในครรภของมารดา. บทวา อฺานิป เอวรูปานิ สตฺต ปุตฺตานิ ความวา เมื่อควรจะกลาววา อฺเป เอวรูเป
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สตฺต ปุตฺเต ทานกลาวโดยเปนลิงควิปลาสวา เอวรูปานิ. อธิบายวา
ซึ่งบุตรผูเกิดขึ้นไดรับทุกขอยางมหันต เพราะอยูในครรภ ๗ ป และ
เพราะครรภหลงถึง ๗ วัน ดวยประการฉะนี้. ดวยคํานั้น ทานแสดงวา
มาตุคามทั้งหลายไมอิ่มเพราะการอยากไดบุตร เพราะมาตุคามเปนผูอยาก
ไดบุตร.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบอรรถนี้ที่พระนาง
กลาวดวยความอยากไดบุตร เพราะรวมทุกขอยางมหันตที่เปนไปโดยการ
ทรงครรภเปนตน ตลอด ๗ ป ๗ วัน เขาในบทเดียวกัน. ดวยบทวา
อิม อุทาน ความวา พระองคทรงเปลงอุทานนี้อันแสดงภาวะ คือลวง
บุคคลผูประมาทดวยอาการที่นาปรารถนาแลว จึงกระทําประโยชนในการ
ละความสิเนหาดวยตัณหา เหมือนบุคคลผูมัวเมาความสุขทางใจฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสาต ไดแก ไมอรอย ไมดี ไมนา
ปรารถนา. บทวา สาตรูเปน แปลวา มีสภาวะนาปรารถนา. บทวา
ปยรูเปน แปลวา มีภาวะนารักใคร. บทวา สุขสฺส รูเปน ไดแก มีสภาวะ
เปนสุข. ทานกลาวอธิบายคํานี้ไววา เพราะเหตุที่สังขารอันเปนไปใน
วัฏฏะทั้งสิ้น ไมนาชื่นใจ ไมนารัก เปนทุกขแทจริง ปรากฏเปนเหมือน
นาปรารถนา นารัก และเปนสุข เพราะทําไวในใจโดยไมแยบคาย เพราะ
ละวิปลาสไมได ยอมลวง ครอบงํา ทวมทับบุคคลผูชื่อวาประมาท เพราะ
ปราศจากสติ ฉะนั้น ทุกขอันไมนาชื่นใจ ไมนาปรารถนาเห็นปานนั้น
ยอมทวมทับพระนางสุปปวาสา แมนี้อีก ๗ ครั้ง ดวยทุกขอันมีสวน
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เปรียบดวยความสําราญเปนตน คือดวยวัฏทุกขอันเกิดแตความรักคือบุตร.
จบอรรถกถาสุปปวาสาสูตรที่ ๘
๙. วิสาขาสูตร
วาดวยประโยชนทั้งหมดในอํานาจผูอื่น
[๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลว อยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของ
วิสาขามิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ประโยชนบางอยาง
ของนางวิสาขามิคารมารดา เนื่องในพระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงยังประโยชนนั้นใหสําเร็จตามความประสงค ครั้งนั้นเปน
เวลาเที่ยง นางวิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ถามนางวิสาขามิคารมารดาวา ดูกอนนางวิสาขา ทานมาแตที่ไหนหนอใน
เวลาเที่ยง นางวิสาขามิคารมารดากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ประทานพระวโรกาส ประโยชนบางอยางของหมอมฉัน เนื่องในพระเจา
ปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงยังประโยชนนั้นใหสําเร็จตาม
ความประสงค.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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ประโยชนทั้งหมดอยูในอํานาจของผูอื่น นําทุกข
มาให ความเปนใหญทั้งหมดนําสุขมาให เมื่อมี
สาธารณประโยชนที่จะพึงใหสําเร็จ สัตวทั้งหลาย
ยอมเดือดรอน เพราะวากิเลสเครื่องประกอบสัตว
ทั้งหลาย กาวลวงไดโดยยาก.
จบวิสาขาสูตรที่ ๙
อรรถกถาวิสาขาสูตร
วิสาขาสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปุพฺพาราเม ไดแกในอารามที่สรางไวในที่ เหมือนอุตตมเทวีวิหารแหงอนุราธบุรี ดานทิศตะวันออกของกรุงสาวัตถี. บทวา
มิคารมาตุ ปาสาเท แปลวา ในปราสาทของมิคารมารดา. ในขอนั้น
มีอนุบุพพิกถาดังตอไปนี้
ในอดีตกาล ในที่สุดแสนกัป อุบาสิกาคนหนึ่ง เห็นพระทศพล
พระนามวา ปทุมุตตระ ทรงสถาปนาอุบาสิกาคนหนึ่งไวในตําแหนง
อัครอุปฏฐายิกาของพระองค จึงทูลนิมนตพระผูมีพระภาคเจา ถวายทาน
แกภิกษุแสนหนึ่ง มีพระพุทธเจาเปนประธาน กระทําความนอบนอมตอ
พระผูมีพระภาคเจาแลวตั้งความปรารถนาไววา ในอนาคตขอใหหมอมฉัน
เปนอัครอุปฏฐายิกาของพระพุทธเจาเชนพระองค. เธอทองเที่ยวไปใน
เทวดาและมนุษยถึงแสนกัป ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเรา จึง
ถือปฏิสนธิในครรภของ สุมนเทวี ในคฤหาสนของธนัญชัยเศรษฐี ผูเปน
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บุตรของ เมณฑกเศรษฐี ในภัททิยนคร. ก็ในเวลาที่นางเกิด ชนทั้งหลาย
ไดขนานนามของเธอวา วิสาขา. ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ภัตทิยนคร เธอพรอมดวยทาริกา ๕๐๐ คน ไปตอนรับพระผูมีพระภาคเจา ไดเปนพระโสดาบัน เพราะการไดเฝาครั้งแรกนั่นเอง.
ครัน้ ภายหลัง เธอไปยังคฤหาสนของ ปุณณวัฒนกุมาร ผูเปนบุตร
ของมิคารเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี มิคารเศรษฐีผูเปนพอผัวตั้งเธอไวใน
ฐานะเปนมารดา โดยเปนผูมีอุปการะในคฤหาสนนั้น. เพราะฉะนั้น เขา
จึงขนานนามวา มิคารมารดา. เธอสละเครื่องประดับ ชื่อวา มหาลดา
ของตนโดยใชทรัพย ๙ โกฏิสรางปราสาทประดับไว ๑,๐๐๐ หอง คือพื้น
ชั้นบน ๕๐๐ หอง พื้นชั้นลาง ๕๐๐ หอง ณ พื้นที่ประมาณ ๑ กรีส
เพื่อเปนที่ประทับและเปนที่อยูของพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ในปราสาทของมิคารมารดา.
บทวา โกจิเทว อตฺโต แปลวา ประโยชนบางอยาง. บทวา รฺเ
แปลวา พระราชา. บทวา ปฏิพทฺโธ แปลวา เนื่องถึงกัน. พวกญาติของ
นางวิสาขาสงสิ่งของเชนนั้น อันวิจิตรดวยแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน
จากตระกูลญาติไปเพื่อเปนบรรณาการแกนาง. สิง่ ของนั้นพอถึงประตูเมือง
พวกเก็บสวยจึงเก็บสวย ณ ที่นั้น แตไมเก็บใหพอควรแกสิ่งของนั้น เก็บ
เอาเกินไป. นางวิสาขาไดฟงดังนั้น ประสงคจะทูลความนั้นแกพระราชา
จึงไดไปยังพระราชนิเวศนพรอมดวยบริวารพอสมควร, ขณะนั้น พระราชาพรอมดวยพระนางมัลลิกาเทวี ไดเสด็จไปภายในพระตําหนัก, นาง
วิสาขาเมื่อไมไดโอกาส จึงคิดวา เราจักไดในบัดนี้ เราจักไดในบัดนี้
เปนผูขาดการบริโภคอาหารเพราะเลยเวลาบริโภค จึงหลีกไป. แมนางจะ
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ไปอยางนี้ถึง ๒-๓ วันก็ไมไดโอกาสเลย. ดังนั้น พระราชาแมเขาจะไม
กราบทูลใหทรงทราบ ก็เรียกวา พระองคไมยังประโยชนใหสําเร็จตาม
ความประสงค เพราะไมไดโอกาสที่จะทําการวินิจฉัยความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาธิปฺปาย แปลวา ตามควรแกความ
ประสงค. บทวา น ตีเรติ แปลวา ยังไมตกลง. จริงอยู มหาอุบาสิกา
มีความประสงคจะถวายสวยอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชาแกพระราชาแลวสละ
สิ่งของพวกนี้ ความประสงคนั้น พระราชายังมิไดพิจารณา เพราะพระองค
ยังมิไดเห็นเลย. ศัพทวา หนฺท เปนนิบาต ใชในอรรถวาเสียสละ. บทวา
ทิวา ทิวสฺส แปลวา ในเวลากลางวัน อธิบายวา ในเวลาเที่ยง. มหาอุบาสิกาเมื่อจะแสดงความนี้วา หมอมฉันไปยังประตูพระราชนิเวศน ๒-๓
วัน ในเวลากลางวัน ดวยกรณียกิจบางอยาง เขาไปหาโดยไรประโยชน
ทีเดียว เพราะความนั้นยังไมตกลง แตการเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
เทานั้น มีประโยชนเพราะเปนเหตุใหไดทัสนานุตริยะเปนตน เพราะ
เหตุนั้น หมอมฉันจึงมาในที่นี้ในเวลานี้ พระเจาขา ดังนี้ จึงกราบทูล
คํามีอาทิวา อิธ เม ภนฺเต.
บทวา เอตมตฺถ ความวา ทรงทราบเนื้อความนี้ กลาวคือ การ
สําเร็จความประสงคโดยเนื่องกับผูอื่น. ดวยบทวา อิม อุทาน พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงโทษและอานิสงสในความเปนไป
ที่อาศัยผูอื่นกับไมอาศัยผูอื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพ ปรวส ทุกขฺ  ความวา อรรถคือ
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนไปในอํานาจของคนอื่น คือเนื่องกับ
คนอื่น จัดวาเปนทุกข คือนําทุกขมาให เพราะไมอาจใหสําเร็จตามความ
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ปรารถนาของตน. บทวา สพฺพ อิสฺสริย สุข ความวา ความเปนใหญ
มี ๒ อยาง คือเปนโลกิยะ ๑ โลกุตระ ๑. ในสองอยางนั้น ความเปนใหญ
ฝายโลกิยะ มีความเปนใหญแหงพระราชาเปนตน และความเปนใหญ
แหงจิต อันเกิดจากฌาน และอภิญญาฝายโลกิยะ. ความเปนใหญฝาย
โลกุตระ ไดแกความเปนใหญแหงนิโรธ อันมีการบรรลุมรรคและผล
เปนนิมิต. ในความเปนใหญเหลานั้น ความเปนใหญในมนุษยอันมีความ
เปนพระเจาจักรพรรดิเปนที่สุด ๑ ความเปนใหญเปนอธิบดีในหมูเทพ
นั้น ๆ แหงทาวสักกะเปนตน ๑ ทั้งสองอยางนั้น แมถาชื่อวาเปนสุข
เพราะมีสุขเปนนิมิต โดยสําเร็จตามความปรารถนาดวยอานุภาพแหงกรรม
แตถึงกระนั้น จะชื่อวาเปนสุขอยางแทจริง โดยประการทั้งปวงก็หาไม
เพราะเปนทุกขโดยมีความแปรปรวนไป. อนึ่ง ความเปนใหญทางจิตอัน
เกิดจากโลกิยฌานเปนตน ชื่อวาไมเปนสุขอยางแทจริง เพราะมีความไม
เที่ยงเปนที่สุด. สวนความเปนใหญแหงนิโรธเทานั้น ชื่อวามีความเปนสุข
อยางแทจริง เพราะไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม และเพราะไมมีการหมุนกลับ
(นิโรธ) เปนสภาวะ. ก็ในที่นี้ พระศาสดาทรงหมายเอาสุขทางใจที่ได
โดยไมเนื่องกับสิ่งอื่นในทุกสถานทีเดียว จึงตรัสวา สพฺพ อิสฺสริย สุข
ความเปนใหญทั้งปวงนํามาซึ่งความสุข.
บทวา สาธารเณ วิหฺนฺติ นี้ เปนบทไขความแหงบทนี้วา
สพฺพ ปรวส ทุกขฺ  ประโยชนทั้งปวงที่อยูในอํานาจของผูอื่นนําความทุกข
มาให. ก็ในขอนี้มีอธิบายดังนี้ เมื่อประโยชนทวั่ ไปที่จะพึงใหสําเร็จมีอยู
สัตวเหลานี้ชื่อวาเดือดรอน คือถึงความคับแคน ลําบาก เพราะไมสําเร็จ
ตามความประสงค เหตุประโยชนนั้นเนื่องดวยผูอื่น. ถามวา เพราะเหตุ
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ไร ? ตอบวา เพราะกิเลสเครื่องประกอบลวงไดโดยยาก. อธิบายวา
เพราะเหตุที่กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ อันบุคคล
ใหเกิดมีตลอดกาลหาเบื้องตนมิได ชือ่ วาลวงไดยาก เพราะผูที่ไมไดสั่งสม
กุศลสมภารมาไมสามารถจะละได, ในโยคะเปนตนนั้น ทิฏฐิโยคะอัน
บุคคลพึงลวงไดดวยปฐมมรรค (โสดาปตติมรรค) กามโยคะอันบุคคลพึง
ลวงไดดวยมรรคที่ ๓ (อนาคามิมรรค) โยคะนอกนี้อันบุคคลพึงลวงได
ดวยมรรคอันเลิศ (อรหัตมรรค). ดังนั้น โยคะเหลานี้จึงชื่อวาลวงไดยาก
เพราะอริยมรรคทั้งหลายบรรลุไดยาก เพราะฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงชื่อวา
เดือดรอน เพราะเหตุที่ไมไดสิ่งที่ปรารถนา ดวยอํานาจกามโยคะเปนตน
อธิบายวา ก็เมื่อความเปนใหญแหงจิต และความเปนใหญแหงนิโรธมีอยู
แมในกาลไร ๆ ความคับแคนก็เกิดไมได.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สพฺพ ปรวสฺส ความวา ประโยชนกลาว
คือความเปนไปของตนเนื่องดวยผูอื่นและผูอื่นเนื่องกับคนทั้งหมดนั้น ชื่อ
วาเปนเหตุนําทุกขมาให เพราะมีความไมเที่ยงเปนสภาวะ. สมจริงดังคํา
ที่ทานกลาวไววา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข. บทวา สพฺพ อิสฺสริย
ความวา พระนิพพานอันเปนที่สลัดออกจากสังขตธรรมทั้งปวง อันได
นามวาอิสริยะ เพราะเปนที่ตั้งแหงความเปนใหญ ทั้งหมดนั้นแยกเปน
สอุปาทิเสสนิพพานเปนตน ชื่อวา นํามาซึ่งความสุข. สมจริงดังที่ตรัส
ไววา นิพฺพาน ปรม สุข พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง. บทวา สาธารเณ
ความวา เมื่อกําหนดทุกขและสุขไดอยางนี้ สัตวเหลานี้ยอมเดือดรอนจม
อยูในเหตุแหงทุกขอันทั่วไปแกทุกขมากมาย. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบ
วา เพราะกิเลสเครื่องประกอบลวงไดยาก อธิบายวา เพราะเหตุที่กาม-
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โยคะเปนตนเหลานั้นเปนเหตุใหจมลงในทุกขทั้งปวงเปนอันลวงไดยาก
ฉะนั้น วิสาขา แมเธอปรารถนาประโยชนที่เนื่องกับผูอื่น เมือ่ ไมได ก็
เดือดรอน.
จบอรรถกถาวิสาขาสูตรที่ ๙
๑๐. กาฬิโคธาภัททิยสูตร
วาดวยอุทานวาสุขหนอ ๆ
[๖๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่อนุปยอัมพวัน ก็สมัยนั้น
แล ทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีพระนามวา กาฬิโคธา
อยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี ไดเปลงอุทานเนือง ๆ วา
สุขหนอ สุขหนอ ภิกษุเปนอันมากไดฟงทานพระภัททิยะพระโอรสของ
พระราชเทวีกาฬิโคธา อยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี เปลงอุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ครั้นแลวภิกษุเหลานั้นไดพากัน
ปริวิตกวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานพระภัททิยะพระโอรสของ
พระราชเทวีกาฬิโคธา ไมยินดีประพฤติพรหมจรรยโดยไมตองสงสัย ทาน
อยูปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี คงหวนระลึกถึงความสุขใน
ราชสมบัติเมื่อครั้งเปนคฤหัสถในกาลกอน จึงไดเปลงอุทานเนือง ๆ วา
สุขหนอ สุขหนอ ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระภัททิยะ
พระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธา คงไมยินดีประพฤติพรหมจรรยโดย
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ไมตองสงสัย ทานอยูในปาก็ดี อยูโ คนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี คงหวน
ระลึกถึงความสุขในราชสมบัติเมื่อครั้งเปนคฤหัสถในกาลกอน จึงไดเปลง
อุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ สุขหนอ.
[๖๕] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งวา ดูกอน
ภิกษุ เธอจงไปเรียกภัททิยะภิกษุมาตามคําของเราวา ภัททิยะผูมีอายุ
พระศาสดาตรัสสั่งใหหาทาน ภิกษุนนั้ ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว เขา
ไปหาทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธา ครั้นแลวได
กลาวกะทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธาวา ดูกอน
อาวุโสภัททิยะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทานพระภัททิยะพระโอรสของ
พระราชเทวีกาฬิโคธา รับคําภิกษุนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถานทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธา
วา ดูกอนภัททิยะ ไดยนิ วา ทานอยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเรือน
วางก็ดี เปลงอุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ดังนี้จริงหรือ ทาน
พระภัททิยะทูลรับวา จริงพระเจาขา.
พ. ดูกอนภัททิยะ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไรเลา อยูในปา
ก็ดี อยูโ คนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี จึงเปลงอุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ
สุขหนอ.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคเปนคฤหัสถในกาลกอน
เสวยสุขในราชสมบัติอยู ไดมีการรักษาอันพวกราชบุรุษจัดแจงดีแลว ทั้ง
ภายในพระราชวัง ทั้งภายนอกพระราชวัง ทั้งภายในพระนคร ทั้งภาย
นอกพระนคร ทั้งภายในชนบท ทัง้ ภายนอกชนบท ขาแตพระองค
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ผูเจริญ ขาพระองคนั้นแลเปนผูอันราชบุรุษรักษาแลวคุมครองแลวอยางนี้
ยังเปนผูกลัว หวาดเสียว ระแวง สะดุงอยู แตบัดนี้ ขาพระองคผูเดียว
อยูปาก็ดี อยูโ คนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี ไมกลัว ไมหวาดเสียว ไมระแวง
ไมสะดุง มีความขวนขวายนอย มีขนตก เปนไปอยูดวยของที่ผูอื่นให มี
ใจดุจเนื้ออยู ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนนี้แล
อยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี จึงไดเปลงอุทานเนือง ๆ วา
สุขหนอ สุขหนอ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความกําเริบ (ความโกรธ) ยอมไมมีจากจุติของ
พระอริยบุคคลผูกาวลวงความเจริญและความเสื่อมมี
ประการอยางนั้น เทวดาทั้งหลาย ยอมไมสามารถ
เพื่อจะเห็นพระอริยบุคคลนั้นผูปราศจากภัย มีความ
สุข ไมมีความโศก.
จบกาฬิโคธาภัททิยสูตรที่ ๑๐
จบมุจจลินทวรรคที่ ๒
อรรถกถากาฬิโคธาภัททิยสูตร
กาฬิโคธาภัททิยสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อนุปยาย ไดแก ใกลพระนครอันมีชื่ออยางนี้. บทวา
อมฺพวเน ความวา ในที่ไมไกลแตนครนั้น เจามัลละทั้งหลายไดมีสวน
มะมวงแหงหนึ่ง ในสวนมะมวงนั้น เจามัลละทั้งหลายไดสรางวิหารถวาย
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แดพระผูมีพระภาคเจา วิหารนั้นเขาเรียกกันวาอัมพวัน. พระผูม ีพระภาคเจาทรงกระทําอนุปยนครใหเปนโคจรคาม ประทับอยูในอัมพวันนั้น.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อนุปยาย วิหรติ อมฺพวเน. บทวา ภทฺทิโย
เปนชื่อของพระเถระนั้น. บทวา กาฬิโคธาย ปุตฺโต ความวา สักยราชเทวี สากิยานี พระนามวา กาฬิโคธา เปนพระอริยสาวิกา บรรลุอริยผล
แลวเขาใจศาสนาแจมแจงแลว, พระเถระนี้เปนบุตรของพระนาม.
บรรพชาวิธีของพระเถระนั้นมาในขันธกะนั้นแล. พระเถระนั้น ครัน้
บรรพชาแลวเริ่มตั้งวิปสสนา ไมนานนักก็ไดอภิญญา ๖ ทานสมาทาน
ประพฤติธุดงคแมทั้ง ๑๓. ก็พระผูมพี ระภาคเจาทรงสถาปนาทานไวใน
เอตทัคคะในทางผูมีสกลสูงวา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูสาวกของเราผู
มีสกุลสูง บุตรของพระนางกาฬิโคธา ชื่อวาภัททิยะ เปนผูหนึ่งที่อยูใน
จํานวนพระสาวก ๘๐ องค.
ดวยบทวา สฺุาคารคโต ทานกลาววา เวนบานและอุปจาร
บาน นอกนัน้ ชื่อวาปา, เวนปาและโคนไมเสีย ที่อยูอาศัยอยางอื่นมีซอก
ภูเขาเปนตนอันสมควรแกบรรพชิต ทานประสงคเอาวา สุญญาคารในที่นี้
เพราะไมแออัดดวยหมูชน. อีกอยางหนึ่ง แมเรือนหลังใดหลังหนึ่งที่สงัด
ก็พึงทราบวาสุญญาคารเพราะไมมีเสียงที่เปนขาศึกตอฌาน. ผูเ ขาถึงสุญญาคารนั้น. บทวา อภิกฺขณ แปลวา มากหลาย. บทวา อุทาน อุทาเนสิ
ความวา เพราะทานผูมีอายุนั้นแมเขาพักผอนกลางวันก็ดี เขาพักผอน
ตอนกลางคืนก็ดี โดยมาก ใหกาลผานไปดวยสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ และ
สุขอันเกิดแตนิโรธ ฉะนั้น ทานหมายเอาสุขนั้น จึงเกลียดสุขในราชสมบัติอันมีภัย มีความเรารอน อันตนเคยเสวยในกาลกอน จึงเปลงถึง
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สุขอันเกิดพรอมดวยโสมนัส มีญาณเปนสมุฏฐาน มิปติเปนสมุฏฐานวา
สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ ดังนี้.
บทวา สุตฺวาน เตส เอตทโหสิ ความวา ภิกษุเปนอันมากเหลา
นั้น ครั้นไดฟงอุทานของทานผูมีอายุเปลงวา สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ
ก็ไดมีปริวิตกดังนี้วา ทานผูมีอายุนี้ เบื่อหนายประพฤติพรหมจรรย โดย
ไมตองสงสัย จริงอยู ภิกษุเหลานั้นเปนปุถุชน เมื่อไมรูอุทานอันหมาย
ถึงสุขอันเกิดแตวิเวกของทานผูมีอายุนั้น จึงไดดูหมิ่นอยางนั้น ดวยเหตุ
นั้น ทานจึงกลาวคําวา นิสฺสสย ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิสฺสสย คือ โดยไมตองสนเทห
อธิบายวา โดยแทจริง. อาจารยบางพวกกลาวบาลีเปนตนวา ย โส
ปุพฺเพ อคาริยภูโต สมาโน (ทานเปนผูครองเรือนในกาลกอน เสวย
สุข ใด) แลวพรรณนาอรรถดวยคําที่เหลือวา อนุภวิ (เสวย) อาจารย
อีกพวกหนึ่งกลาววา ยส แตบาลีเปน ยส ปุพฺเพ อคาริยภูตสฺส.
ในบทเหลานั้น บทวา ยส ตัดเปน ย อสฺส, เพราะลบ อ อักษรและ
ส อักษร ดวยอํานาจสนธิ เหมือนในประโยคมีอาทิวา เอวส เต และ
วา ปุปฺผสา อุปฺปชฺชติ. พึงทราบความหมายของคํานั้นดังตอไปนี้ ทาน
พระภัททิยะนั้น กอนแตบวช เปนคฤหัสถผูครองเรือนเสวยสุขในราชสมบัติใด. บทวา โส ตมนุสฺสรมาโน ความวา บัดนี้ ทานหวนระลึก
ถึงสุขนั้น ดวยความเบื่อหนาย.
บทวา เต ภิกขฺ ู ภควนฺต เอตทโวจุ ความวา ภิกษุเปนอันมาก
เหลานั้นตั้งอยูในสภาพกลาวอวด จึงไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจา โดยประสงคจะอนุเคราะหทาน ไมใชประสงคจะยกโทษ. บทวา
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อฺตร ไดแกภิกษุรูปหนึ่งผูไมปรากฏนามและโคตร. บทวา อามนฺเตสิ
ไดแก มีพระประสงคจะใหภิกษุเหลานั้นเขาใจ จึงมีพระบัญชา. บทวา
เอว ไดแก ในการรับพระดํารัส . อธิบายวา ดังขาพระองคขอวโรกาส.
บทวา เอว ไดแก ดวยการปฏิญญาอีก. บทวา อภิกฺขณ อโห สุข
อโห สุขนฺติ อิม อุทาน อุทาเนสิ ความวา รับรูอุทานของตนวา
ขอนั้น จงเปนอยางนั้น คือ จงเปนโดยประการที่ภิกษุเหลานั้นกลาว.
บทวา กึ ปน ตฺว ภทฺทยิ ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสถาม พระองคไมทรงทราบจิตของทานหรือ ? ตอบวา ไมทรงทราบ
ก็หามิได ก็เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงตรัสถาม เพื่อใหกลาวเรื่องนั้น
แลวใหภิกษุเหลานั้นยินยอม. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวมีอาทิวา พระตถาคตทั้งหลายทั้งที่รูตรัสถามก็มี ทัง้ ที่รูไมตรัสถานก็มี. บทวา อตฺถวส
แปลวา เหตุ.
บทวา อนฺเตปุเร ไดแก ในภายในพระราชตําหนักอันเปนที่สัญจร
ของสาวชาววัง อันเปนที่ทรงสนาน ทรงเสวย และเปนที่บรรทมเปนตน
ของพระราชา. บทวา รกฺขา สุสวิหิตา ไดแก การคุมครองอันพวก
ราชบุรุษกระทําการรักษาอยางกวดขัน ไดจัดแจงไวโดยรอบอยางดี. บท
วา พหิป อนฺเตปุเร ไดแก ในราชตําหนักอันเปนภายนอกจากภายใน
พระราชวัง มีหอคอยเปนตน . บทวา เอว รกฺขิโต โคปโต สนฺโต
ความวา ขาพระองคนั้นเปนผูอันราชบุรุษหลายรอยรักษา คุมครอง เพื่อ
ความปลอดภัย เพื่อความอยูสําราญของขาพระองคเอง ดวยการจัดแจง
การรักษาปองกัน และคุมครองอยางดีในที่มากมาย ทั้งภายในและภายนอกพระตําหนักราชธานี ราชอาณาเขต ดวยประการอยางนี้. บทวา
ภีโต เปนตน เปนไวพจนของกันและกัน. อีกอยางหนึ่ง บทวา ภีโต
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ไดแก อันราชศัตรูเกรงกลัว. บทวา อุพฺพิคฺโค ไดแก เปนผูหวาด
หวั่นไหวดวยความหวาดภัยอันเกิดจากการกอความกําเริบตามปกติ แมใน
ราชสีมาอาณาจักร. บทวา อุสฺสงฺกี ไดแก ระแวงอยูเปนเบื้องหนา
ดวยการไมวางใจในที่ทุกแหง และดวยความระแวงถึงกิจและกรณียะนั้น
เพราะคําพูดวา ธรรมดาพระราชาไมควรไววางใจทุก ๆ เวลา. บทวา
อุตฺราสี ไดแก สะดุงดวยความสะดุงอันสามารถทําใหเกิดตัวสั่นอันเกิดขึ้น
วา ในกาลบางคราว ความพินาศพึงมีแกเราผูไมรูตัวเลย แมเพราะคน
ใกลชิด. อาจารยบางพวกกลาววา อุตฺราโส ดังนี้ก็มี. บทวา วิหาสึ
ไดแก เราเปนอยางนี้อยู.
บทวา เอตรหิ ไดแก บัดนี้ นับตั้งแตเวลาที่บวชมา. บทวา เอโก
ไดแก ไมมีเพื่อน, ดวยบทวา เอโก นั้น ทานแสดงถึงความเปนผูมี
ตนหลีกออกแลว . พึงทราบอรรถแหงบทวา อภีโต เปนตน โดยปริยาย
ตรงกันขามกับคําที่กลาวแลว. ทานแสดงถึงจิตวิเวกดวยคํามีอาทิวา
ความที่ทานไมมีความกลัวเปนตน เพราะไมมีการกําหนดจับนิมิตมีภัยเปน
ตน และภัยคือกิเลสอันมีการกําหนดนั้นเปนนิมิต. บทวา อปฺโปสฺสุกฺโก
ไดแกปราศจากความขวนขวายในการคุมครองรางกาย. บทวา ปนฺนโลโม
ไดแก ไมมขี นชูชัน เพราะไมมีความหวาดเสียวอันทําใหเกิดขนชูชันเปน
ตน. ดวยบททั้งสอง ทานแสดงถึงการอยูอยางเสรี. บทวา ปรทวุตฺโต
ความวา เปนไปอยูดวยจีวรเปนตนที่คนอื่นให, ดวยบทนั้น ทานแสดงถึง
การเวนจากเหตุแหงภัยโดยเด็ดขาด ดวยมุขคือความไมมีความติดขัดโดย
ประการทั้งปวง. บทวา มิคภูเตน เจตสา ไดแก มีจิตเกิดเปนเหมือน
มฤค เพราะอยูอยางโลงใจ. จริงอยู มฤคอยูในปาอันเปนถิ่นที่ไมมีมนุษย
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จะยืนนั่งนอนก็โลงใจ และกาวไปตามความปรารถนา เที่ยวไปโดยไมติด
ขัด ทานแสดงวา แมเราก็อยูอยางนั้น. สมจริงดังที่พระปจเจกพุทธเจา
ตรัสไววา
วิญูชนมุงถึงความเสรีภาพ เปนผูเดียวเที่ยวไป
เหมือนนอแรด เปรียบเหมือนมฤคในปาไมถูกมัดไว
เที่ยวหากินไปตามความปรารถนา.
บทวา อิม โข อห ภนฺเต อตฺถวส ความวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระองคเมื่อพิจารณาเห็นเหตุคือสุขอันเกิดแตวิเวก
และสุขอันเกิดแตผลสมาบัติอันยอดเยี่ยมนี้เทานั้น จึงเปลงอุทานวา สุขหนอ
สุขหนอ.
บทวา เอตมตฺถ ความวา ทรงทราบโดยทุกประการ ถึงความนี้
กลาวคือสุขอันเกิดแตวิเวกอันลวงวิสัยปุถุชน ของพระภัททิยเถระ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺสนฺตรโต น สนฺติ โกปา ความ
วา กิเลสมีราคะเปนตน ชื่อวาทําจิตใหกําเริบ เพราะเปนเหตุทําจิตให
ฟุงขึ้นตามเวลา (และ) ความโกรธมีหลายประเภท ตางโดยเหตุมีอาฆาตวัตถุเปนตน ยอมไมมีในภายใน คือในจิตของตน จากจิตของพระอริยบุคคลใดชื่อวายอมไมมี เพราะพระอริยบุคคลละไดดวยมรรค. จริงอยู
อันตรศัพทนี้ ปรากฏในเหตุ ในประโยคมีอาทิวา สวนเราและทานเปน
เพราะอะไร. ปรากฏในทามกลาง ในประโยคมีอาทิวา ในสมัยหิมะตกอัน
ตั้งอยูในทามกลาง. ปรากฏในระหวาง ในประโยคมีอาทิวา ระหวางพระวิหารเชตวันกับกรุงสาวัตถี. ปรากฏในจิต ในประโยคมีอาทิวา ภัยเกิดจาก
จิตดังนี้ก็จริง, แมในที่นี้ พึงเห็นอันตรศัพท ใชในจิตเทานั้น. ดวยเหตุ
นั้น ทานจึงกลาววา อนฺตรโต อตฺตโน จิตฺเต จากจิต คือในจิตของตน.
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บทวา อิติ ภวาภวตฺจ วีติวตฺโต ความวา เพราะเหตุที่สมบัติ
ชื่อวา ภพ วิบัติชื่อวา อภพ. อนึ่ง ความเจริญชื่อวา ภพ ความเสื่อมชื่อ
วา อภพ. อนึ่ง ความเที่ยงชื่อวา ภพ ความขาดสูญชื่อวา อภพ. อนึ่ง
บุญชื่อวา ภพ บาปชื่อวา อภพ. อนึ่ง สุคติชื่อวา ภพ ทุคติชื่อวา อภพ.
อนึ่ง ภพเล็ก ชื่อวา ภพ ภพใหญ ชื่อวา อภพ. ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา
เปนภวาภวะ ภพ อภพ มีประการเปนอเนก คือ สมบัติ วิบัติ ความ
เจริญ ความเสื่อม ความเที่ยง ความขาดสูญ บุญ บาป สุคติ ทุคติ
และอุปบัติภพนอยใหญ. พระอริยบุคคลผานพน คือกาวลวงความโกรธ
นั้น และภพ อภพ ดังกลาวมาในนัยนั้น ๆ ตามความเปนจริง ดวย
อริยมรรคทั้ง ๔. พึงเปลี่ยนวิภัตติไปตามอรรถ. บทวา ต วิคตภย ความ
วา ซึ่งพระขีณาสพนั่น คือ เห็นปานนั้น ผูประกอบดวยคุณดังกลาวแลว
ชื่อวา ผูปราศจากภัย เพราะปราศจากเหตุแหงภัยโดยไมมีความกําเริบ
แหงจิต และโดยกาวลวงภวาภวะดังกลาวแลว, ชื่อวา มีความสุข ดวย
สุขอันเกิดแตวิเวก และสุขอันเกิดแตมรรคจิตและผลจิต, ชื่อวา ผูไมมี
ความโศก เพราะปราศจากภัยนั่นเอง. บทวา เทวานานุภวนฺติ ทสฺสนาย
ความวา อุปบัติเทพแมทั้งหมด เวนผูบรรลุมรรค แมพยายามอยู ก็ไมได
ไมอาจ ไมสามารถ เพือ่ จะเห็น คือ แลเห็น ดวยการเห็นโดยการทอง
เที่ยวไปแหงจิต จะปวยกลาวไปไยถึงพวกมนุษยเลา ก็แมพระเสขะทั้ง
หลาย ก็ไมรูความเปนไปแหงจิตของพระอรหันต ไดเหมือนปุถุชนไมรู
ความเปนไปแหงจิตของพระเสขะแล.
จบอรรถกถากาฬิโคธาภัททิยสูตรที่ ๑๐
จบมุจลินทวรรควรรณนาที่ ๒
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มุจจลินทสูตร ๒. ราชสูตร ๓. ทัณฑสูตร ๔. สักการสูตร
๕. อุปาสกสูตร ๖. คัพภินีสูตร ๗. เอกปุตตสูตร ๘. สุปปวาสาสูตร
๙. วิสาขาสูตร ๑๐. กาฬิโคธาภัททิยสูตร และอรรถกถา.
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นันทวรรคที่ ๓
๑. กรรมสูตร
วาดวยการละกรรมทั้งหมด
[๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุ
รูปหนึ่งนั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงอยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา อดกลั้น
ทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนซึ่งเกิดแตผลแหงกรรมเกา มีสติสัมปชัญญะ
ไมพรั่นพรึงอยู พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้น นั่งคู
บัลลังกตั้งกายตรงอยูในที่ไมไกล อดกลั้นทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนซึ่ง
เกิดแตผลแหงกรรมเกา มีสติสัมปชัญญะ ไมพรั่นพรึงอยู.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุละกรรมทั้งหมดไดแลว กําจัดกรรมเปนดัง
ธุลีที่ตนทําไวแลวในกอน ไมมกี ารยึดถือวาของเรา
ดํารงมัน่ คงที่ ประโยชนที่จะกลาวกะชน (วาทานจง
ทํายาเพื่อเรา) ยอมไมมี.
จบกรรมสูตรที่ ๑
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นันทวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถากรรมสูตร
นันทวรรค กรรมสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อฺตโร ภิกฺขุ ไดแก ภิกษุผูขีณาสพรูปหนึ่ง ซึ่งไม
ปรากฏนามและโคตร.
ไดยินวา ภิกษุนั้นเปนกุลบุตรชาวกรุงราชคฤห อันพระมหาโมคคัลลานะใหสังเวชแลว เห็นโทษในสงสาร จึงบรรพชาในสํานักพระศาสดา ชําระศีลใหหมดจด ยึดเอากรรมฐานอันสัมปยุตดวยสัจจะ ๔
ไมนานนัก ไดบําเพ็ญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต. ภายหลังทานไดเกิด
อาพาธอยางแรงกลา. ทานยับยั้งดวยการพิจารณาอยู จริงอยู ธรรมดา
วาพระขีณาสพไมมีทุกขทางใจ แตทุกขทางกายยังมีอยูเหมือนกัน. วันหนึ่ง เมื่อพระศาสดากําลังแสดงธรรม ทานอดกลัน้ ทุกขนั่งสมาธิอยูในที่ไม
ไกล. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ภควโต อวิทูเร นิสินฺโน
โหติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปลฺลงฺก แปลวา นั่งพับขาโดยรอบ.
บทวา อาภุชิตฺวา แปลวา พับ. บทวา อุชุ กาย ปณิธาย ความวา
ทานตั้งกายเบื้องบนใหตรง แลวใหกระดูกสันหลัง ๑๘ ขอจดถึงกัน. ก็
เมื่อทานนั่งอยางนี้ หนัง เนื้อ และเอ็นจะไมตึง เพราะฉะนั้น ทานจึง
ไดนั่งอยางนั้น. บทวา ปุราณกมฺมวิปากช แปลวา เกิดโดยเปนวิบากแหง
กรรมที่ทําไวกอน. อีกอยางหนึ่ง เกิดโดยความเปนสวนหนึ่งแหงกรรม
นั้น ในเมื่อวิบากของกรรมเกา ซึ่งมีอาการเปนสุขและทุกข เกิดเปน
วิปากวัฏ. ขอนั้นคืออะไร ? คือทุกข. ก็ดวยคําวา ปุราณกมฺมวิปากช นี้
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ทานแสดงถึงอาพาธนั้นมีกรรมเปนสมุฏฐาน จึงหามความที่กรรมเกิดจาก
ฤดูเปลี่ยนแปรเปนตนอันรูสึกเจ็บปวด. บทวา ทุกฺข ไดแก ทุกขอัน
ปุถุชนไมสามารถจะทานได. บทวา ติปฺป แปลวา แรงกลา หรือหนัก
เพราะครอบงําเปนไป. บทวา ขร แปลวา กลาแข็ง. บทวา กฏก
แปลวา ไมสําราญ. บทวา อธิวาเสนฺโต แปลวา ยับยั้ง คือ อดกลั้น
อดทน เปนอยางสูง. บทวา สโต สมฺปชาโน ไดแก มีสติ มีสมั ปชัญญะ
ดวยอํานาจสติและสัมปชัญญะ อันเปนตัวกําหนัดเวทนา. ทานกลาวคํา
อธิบายนี้ไววา ธรรมดาวาเวทนานี้ ชือ่ วาไมเที่ยง เพราะอรรถวามีแลว
กลับไมมี ชื่อวา ปฏิจจสมุปปนนะ เพราะอาศัยปจจัยมีอารมณที่ไมนา
ปรารถนาเปนตนเกิดขึ้น ชื่อวา มีความสิ้น มีความเสื่อม มีคลายกําหนัด
มีดับเปนธรรมดา เพราะมีการเกิดขึ้นแลวแตกไปโดยสวนเดียวเปนสภาวะ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สโต มีสติ เพราะเปนผูกระทําสติโดยกําหนด
เวทนาวาเปนอนิจจตาความไมเที่ยง และชื่อวาเปนผูมีสัมปชัญญะ เพราะ
แทงตลอดสภาวะที่ไมแปรผัน. อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วา เปนผูมีสติ เพราะมี
สติปรากฏดวยดีในกาย เวทนา จิต และธรรม ในที่ทุกแหง โดยถึงความ
เปนผูไพบูลยดวยสติ ชือ่ วา เปนผูมีสัมปชัญญะ เพราะเปนผูกําหนด
สังขาร โดยถึงความเปนผูไพบูลยดวยปญญา โดยประการนั้น. บทวา
อวิหฺมาโน ความวา ไมเดือดรอนเหมือนอันธปุถุชน โดยนัยดังตรัส
ไววา ภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผูไมไดสดับ อันทุกขธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
ถูกตองแลว ยอมเศราโศก ยอมลําบาก ยอมร่ําไร คร่ําครวญ ตีอก ถึง
ความงมงาย ดังนี้ ไมใหทุกขทางใจเกิดขึ้น เพราะถอนขึ้นไดดวยมรรค
นั่นเอง นั่งอดกลั้นทุกขในรางกายซึ่งเกิดแตวิบากแหงกรรมอยางเดียว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 280

เหมือนบุคคลนั่งเขาสมาบัติ. บทวา อทฺทส ความวา ไดทรงเห็นทานผูมี
อายุนั้นนั่งอยูอยางนั้น ดวยอธิวาสนขันติ.
บทวา เอตมตฺถ ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงอรรถ
นี้ กลาวคือพระขีณาสพไมถูกโลกธรรมฉาบทา อันเปนเหตุใหถึงความ
ไมขวนขวาย เพื่อใหหมอเยียวยาโรคเชนนั้น. ดวยบทวา อิม อุทาน
พระองคทรงเปลงอุทานนี้ อันเปนความแจมแจงแหงสังขตธรรมอันถึง
ความไมคับแคนดวยทุกขธรรมอยางใดอยางหนึ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพกมฺมชหสฺส ไดแก ผูละกรรม
ทั้งหมดไดแลว. จริงอยู จําเดิมแตเวลาที่อรหัตมรรคเกิดขึ้น กุศลกรรม
และอกุศลกรรมทั้งปวง ชื่อวาเปนอันพระอรหันตละไดแลว เพราะไม
สามารถจะใหปฏิสนธิได, อันเปนเหตุใหเรียกอริยมรรคญาณวา กระทํา
ความสิ้นไปแหงกรรม. บทวา ภิกฺขุโน ไดแก ชือ่ วาเปนภิกษุ เพราะ
ทําลายกิเลส. บทวา ธุนมานสฺส ปุเรกต รช ความวา ทุกขฺเวทนียกรรม
อันไดนามวา รช เพราะเจือดวยกิเลสดุจธุลี มีราคะเปนตน ที่กระทํา
ไวในกาลกอนแตการบรรลุพระอรหัต, ผูขจัด คือ กําจัดทุกขเวทนียกรรม
นั้น ดวยการเสวยวิบาก, แตเบื้องหนาแตกาลบรรลุพระอรหัต ยอมไม
เกิดกิริยาที่มีโทษเลย และกิริยาที่ไมมีโทษก็เปนเพียงกิริยาเทานั้น เพราะ
ไมมีความสามารถที่จะใหผลเหตุตัดมูลรากของภพไดเด็ดขาด เหมือน
ดอกไมไมสามารถจะใหผลเพราะถูกตัดราก ฉะนั้น.
บทวา อมมสฺสา ความวา ชื่อวาไมยึดถือวาของเรา คือ เวนจาก
มมังการ เพราะไมยึดถือวาของเราในอารมณไหน ๆ มีรูปารมณเปนตน.
เพราะผูที่มีมมังการยอมใหแพทยเปนตนรักษารางกาย ดวยความรักตน.
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สวนพระอรหันตไมมีมมังการ เพราะฉะนั้น ทานจึงวางเฉยไดแมในการ
ปรนนิบัติรางกาย. บทวา ิตสฺส ไดแก ผูขามโอฆะ แมทั้ง ๔ แลวตั้ง
อยูบนบก คือพระนิพพาน หรือตั้งอยูโดยไมมีการทองเที่ยวไปดวยอํานาจ
การถือปฏิสนธิ. จริงอยู พระเสขะและปุถุชน ชื่อวายอมทองเที่ยวไป
ดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิ เพราะทานละกิเลสและอภิสังขาร ยังไมได
อนึ่ง พระอรหันตทานเรียก ิโต ผูตั้งอยู เพราะไมมีจุติและปฏิสนธินั้น.
อีกอยางหนึ่ง ไดแกผูตั้งอยูในอริยธรรม ๑๐ ประการ กลาวคือพระขีณาสพ. บทวา ตาทิโน ไดแก ผูป ระกอบดวยอริยฤทธิ์ ๕ ประการ
ที่ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา เปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกลู วาเปนสิ่งไม
ปฏิกูลอยู และประกอบดวยอุเบกขามีองค ๖ อันไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม ๘ ชือ่ วาผูคงที่ เพราะเปนผูคงที่ กลาวคือความเปนผูเชนเดียวกัน
ในอิฏฐารมณเปนตน. บทวา อตฺโถ นตฺถิ ชน ลเปตเว ความวา ไมมี
ประโยชนทจี่ ะกลาวคือพูดกะชนวา ทานทั้งหลายจงปรุงเภสัชเปนตนแก
เรา เพราะไมมีความอาลัยในรางกาย. จริงอยู อัธยาศัยของพระขีณาสพ
(มี) วา กายนี้จงแตกตกไปของทีเดียว เหมือนใบไมเหลืองหลนจากขั้ว
ฉะนั้น. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
เราไมหวังความตาย ไมหวังความเปนอยู แต
ยังหวังกาลเวลา เหมือนลูกจางหวังคาจางฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง พระขีณาสพไมมีความตองการเพื่อจะแสดงนิมิต
อยางใดอยางหนึ่งแลวกลาวกะชนวา พระผูเปนเจาตองการอะไร คือ เพื่อ
ใหชนพูดโดยการเชื้อเชิญดวยปจจัยทั้งหลาย เพราะทานถอนมิจฉาชีพเชน
นั้นเสียไดดวยมรรคจิตนั่นเอง.
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ดังนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงประกาศเหตุในการใหเยียวยาพระเถระ สําหรับเหลาชนผูคิดวา เพื่อประโยชนอะไร พระเถระนี้จึงใหหมอ
เยียวยาโรคของตนแลว นั่งในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา
จบอรรถกถากรรมสูตรที่ ๑
๒. นันทสูตร

วาดวยเรื่องบอกคืนสิกขาลาเพศ
[๖๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
พระนันทะพระภาดาของพระผูมีพระภาคเจา โอรสของพระมาตุจฉา ได
บอกแกภิกษุเปนอันมากอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ผมไมยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถจะทรงพรหมจรรยอยูได ผมจะบอกคืน
สิกขาลาเพศ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระนันทะพระภาดา
ของพระผูมีพระภาคเจา โอรสของพระมาตุจฉา ไดบอกแกภิกษุเปนอัน
มากอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย
ไมสามารถจะทรงพรหมจรรย ผมจะบอกคืนสิกขาลาเพศ ลําดับนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งวา มาเถิดภิกษุ เธอจงเรียก
นันทภิกษุมาตามคําของเราวา ดูกอนทานนันทะ พระศาสดารับสั่งใหหา
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ทาน ภิกษุนนั้ ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลวเขาไปหาทานพระนันทะถึงที่
อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระนันทะวา ดูกอ นทานนันทะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทานพระนันทะรับคําภิกษุนั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระนันทะวา ดูกอนนันทะ ไดยินวา
เธอไดบอกแกภิกษุเปนอันมากอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ผมไม
ยินดีประพฤติพรหมจรรย ฯ ล ฯ ผมจักบอกคืนสิกขาลาเพศ ดังนี้จริงหรือ
ทานพระนันทะกราบทูลวา จริง พระเจาขา.
พ. ดูกอนนันทะ ทานไมยินดีประพฤติพรหมจรรย จักไมสามารถ
ทรงพรหมจรรยไวได จักบอกคืนสิกขาลาเพศเพื่อเหตุไรเลา.
น. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคออกจากเรือน นางสากิยานีชนบทกัลยาณีมีผมอันสางไวกึ่งหนึ่งแลดูแลว ไดกลาวกะขาพระองควา ขาแตพระลูกเจา ขอพระลูกเจาพึงดวนเสด็จกลับมา ขาพระองคระลึกถึงคําของนางนั้น จึงไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ไม
สามารถจะทรงพรหมจรรยไวได จักบอกคืนสิกขาลาเพศ.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงจับทานพระนันทะที่แขน แลว
ทรงหายจากพระวิหารเชตวัน ไปปรากฏในเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส เหมือน
บุรุษมีกําลัง พึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียดฉะนั้น.
[๖๘] ก็สมัยนั้นแล นางอัปสรประมาณ ๕๐๐ มีเทาดุจนกพิราบ
มาสูที่บํารุงของทาวสักกะจอมเทพ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะ
ทานพระนันทะวา ดูกอนนันทะ เธอเห็นนางอัปสร ๕๐๐ เหลานี้ผูมีเทา
ดุจนกพิราบหรือไม ทานพระนันทะทูลรับวา เห็น พระเจาขา.
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พ. ดูกอนนันทะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน นางสากิยานี
ผูชนบทกัลยาณี หรือนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบ ไหนหนอมีรูปงามกวา นาดูกวา หรือนาเลื่อมใสกวา.
น. ขาแตพระองคผูเจริญ นางลิงตัวมีอวัยวะใหญนอยถูกไฟไหม
หูและจมูกขาด ฉันใด นางสากิยานีผูชนบทกัลยาณีก็ฉันนั้นแล เมื่อเทียบ
กับนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ยอมไมเขาถึงเพียงหนึ่งเสี้ยว ไม
เขาถึงเพียงสวนหนึ่งของเสี้ยว ไมเขาถึงเพียงการเอาเขาไปเปรียบวาหญิง
นี้เปนเชนนั้น ที่แทนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ เหลานี้มีรูปงามกวา นาดู
กวา และนาเลื่อมใสกวาพระเจาขา.
พ. ยินดีเถิดนันทะ อภิรมยเถิดนันทะ เราเปนผูรับรองเธอเพื่อ
ใหไดนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบ.
น. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับรองขาพระองคเพื่อใหไดนางอัปสรประมาร ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบไซร
ขาพระองคจักยินดีประพฤติพรหมจรรย พระเจาขา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงจับทานพระนันทะที่แขน
แลวทรงหายจากเทวดาชั้นดาวดึงส ไปปรากฏที่พระวิหารเชตวัน เหมือน
บุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย
ไดสดับขาววา ทานพระนันทะพระภาดาของพระผูมีพระภาคเจา โอรส
ของพระมาตุจฉา ประพฤติพรหมจรรย เพราะเหตุแหงนางอัปสร ไดยิน
วา พระผูมีพระภาคเจาเปนผูรับรองทาน เพื่อใหไดนางอัปสรประมาณ
๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบ.
[๖๙] ครั้งนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายผูเปนสหายของทานพระนันทะ
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ยอมรองเรียกทานพระนันทะดวยวาทะวาเปนลูกจาง และดวยวาทะวาผูอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงไถมาวา ไดยินวา ทานพระนันทะเปนลูกจาง
ไดยินวา ทานพระนันทะเปนผูที่พระผูมีพระภาคเจาทรงไถมา ทาน
ประพฤติพรหมจรรยเพราะเหตุนางอัปสร ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปนผูรับรองทาน เพื่อใหไดนางอัปสร ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบ.
ครั้งนั้นแล ทานพระนันทะอึดอัดระอาเกลียดชังดวยวาทะวา เปน
ลูกจาง และดวยวาทะวาเปนผูอันพระผูมีพระภาคเจาทรงไถมาของพวก
ภิกษุผูเปนสหาย จึงหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ไมนานนักก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอัน
ยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําสําเร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ก็ทานพระนันทะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวน
พระอรหันตทั้งหลาย.
[๗๐] ครั้งนัน้ แล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาองคหนึ่งมี
วรรณะงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ทานพระนันทะพระภาดาของพระผูมีพระภาคเจา โอรสของพระมาตุจฉา
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งในปจจุบันเขาถึงอยู แมญาณก็ไดเกิด
ขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจาวา พระนันทะทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญา-
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วิมุตติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู.
ครั้นพอลวงราตรีนั้นไป ทานพระนันทะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงรับรองขาพระองค เพื่อใหไดนางอัปสร ๕๐๐ ผูม ีเทาดุจนกพิราบ ขาพระองคขอปลดเปลื้องพระผูมีพระภาคเจาจากการรับรองนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนนันทะ แมเราก็กําหนดรูใจของเธอดวย
ใจของเรา นันทะทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึง
อยู แมเทวดาก็ไดบอกเนื้อความนี้แกเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน
พระนันทะพระภาดาของพระผูมีพระภาคเจา โอรสของพระมาตุจฉา ทําให
แจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกอนนันทะ เมื่อใด
แล จิตของเธอหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น เมื่อนั้น
เราพนแลวจากการรับรองนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุใดขามเปอกตูมคือกามไดแลว ย่ํายีหนาม
คือกามไดแลว ภิกษุนั้นบรรลุถึงความสิ้นโมหะ ยอม
ไมหวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข.
จบนันทสูตรที่ ๒
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อรรถกถานันทสูตร
นันทสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา นนฺโท เปนชื่อของพระเถระนั้น. จริงอยู พระเถระนั้น
ไดนามวานันทะ เพราะมารดาบิดา บริวารชน และเครือญาติทั้งสิ้นเกิด
ความยินดี เพราะทานประกอบดวยลักษณะแหงพระเจาจักรพรรดิ. บทวา
ภควโต ภาตา ความวา ชื่อวาเปนพระภาดา เพราะเปนโอรสรวมบิดา
เดียวกันกับพระผูมีพระภาคเจา. จริงอยู ไมมีพระโอรสที่เกิดรวมครรภกบั
พระผูมีพระภาคเจา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มาตุจฺฉาปุตฺโต อธิบาย
วาเปนโอรสของพระนานาง. ดวยวาทานเปนโอรสของพระนานางนามวา
มหาปชาบดีโคตมี. บทวา อนภิรโต ตัดเปน น อภิรโต แปลวา ไมยินดี
ยิ่ง. บทวา พฺรหฺมจริย ไดแก การประพฤติดังพรหม คือ ประเสริฐ
สูงสุด มีที่นงั่ อันเดียว ที่นอนอันเดียว เวนเมถุนธรรม. บทวา สนฺตาเนตุ
ไดแก เพื่อจะยังจิตดวงแรกจนถึงจิตดวงสุดทายใหดําเนินไป คือใหเปน
ไปโดยชอบ คือ บริบูรณ บริสุทธิ์. ก็ในขอนี้ พึงทราบสังคหะ คือการ
สงเคราะหมรรคพรหมจรรย ดวยบทวา พรหมจรรย บทที่ ๒. บทวา
สิกฺข ปจฺจกฺขาย ความวา หาม คือสละสิกขา ๓ ที่สมาทานพรอมกับ
ความเปนภิกษุภาวะในเวลาอุปสมบทซึ่งไมตั้งขึ้น โดยภาวะที่ควรจะบังเกิด. บทวา หีนาย แปลวา เพื่อความเปนคฤหัสถ. บทวา อาวตฺติสฺสามิ ไดแก จักกลับไป. ถามวา ก็เพราะเหตุไร ทานจึงกราบทูลอยาง
นั้น ? ในขอนั้น มีอนุบพุ พิกถาดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรแลว เสด็จไป
กรุงราชคฤห ประทับอยู ณ พระเวพุวันวิหาร อันพระกาฬุทายิเถระ
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ผูไปภายหลังเขาทั้งหมด ในบรรดาทูต ๑๐ คน ซึง่ มีบริวารคนละ ๑,๐๐๐
ที่พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงสงไปดวยพระดํารัสวา พวกทานจงนําบุตร
มาแสดงแกเรา บรรลุพระอรหัตพรอมดวยบริวาร บรรลุพระอรหัตแลว
รูกาลเสด็จไป (ของพระองค) ไดพรรณนาหนทางแลวทูลอาราธนา เพื่อ
เสด็จไปยังพระชาติภูมิ (พระองค) แวดลอมดวยพระขีณาสพสองหมื่น
เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ ทรงทําฝนโบกขรพรรษาในสมาคมพระญาติใหเปน
อุบัติเหตุ แลวทรงแสดงเวสสันดรชาดก ในวันรุง ขึ้นไดเสด็จบิณฑบาต
ทรงใหพระบิดาดํารงอยูในโสดาปตติผล ดวยพระคาถาวา อุตฺติฏเ
นปฺปมชฺเชยฺย ไมพึงประมาทในบิณฑะอันบุคคลพึงลุกขึ้นยืนรับ แลว
เสด็จไปยังพระราชนิเวศน ทรงใหพระนางมหาปชาบดี ดํารงอยูในโสดาปตติผล ทรงใหพระราชาดํารงอยูในสกทาคามิผล ดวยพระคาถาวา
ธมฺมฺจเร พึงประพฤติธรรมเปนตน.
ก็ในกาลเสร็จภัตกิจ ทรงอาศัยการพรรณนาพระคุณของราหุล
มารดา ตรัสจันทกินรีชาดกในวันที่ ๓ ครั้นเมื่อวันวิวาหมงคลซึ่งเปนที่
เชิญเสด็จเขาเรือน เพื่ออภิเษกของนันทกุมารเปนไปอยู ก็เสด็จเขาไป
บิณฑบาต ประทานบาตรในหัตถของนันทกุมาร ตรัสมงคล (อวยพร)
เสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป หาไดทรงรับบาตรจากหัตถของนันทกุมาร
ไม. ฝายนันทกุมาร ดวยความเคารพในพระตถาคต จึงมิอาจทูล (เตือน)
วา ขอพระองครับบาตรไปเถิด พระเจาขา. แตคิดอยางนี้วา พระศาสดา
คงจักทรงรับบาตรที่หัวบันได ในทีน่ ั้นพระศาสดาก็ไมทรงรับ, ฝาย
นันทกุมารก็คิดวา คงจะทรงรับที่ริมเชิงบันได. แมในที่นั้น พระศาสดา
ก็ไมทรงรับ. นันทกุมารคิดวา จักทรงรับที่พระลานหลวง. แมในที่นั้น
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พระศาสดาก็ไมทรงรับ. พระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับ (แต) จําเสด็จ
ไปดวยความไมเต็มพระทัย, ดวยความเคารพ จึงไมอาจทูลวา ขอพระองค
ทรงรับบาตรเถิด ทรงเดินนึกไปวา พระองคจักทรงรับในทีน่ ี้ พระองค
จักทรงรับในที่นี้. ขณะนั้น หญิงพวกอื่น (เห็นอาการนั้นแลว) จึงบอก
แกนางชนบทกัลยาณีวา พระแมเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงพานันทกุมาร
เสด็จไปแลว คงจักพรากนันทกุมารจากพระแมเจา. นางชนบทกัลยาณีนั้น
มีหยาดน้ําตายังไหลอยู มีผมอันเกลาไดกึ่งหนึ่ง รีบขึ้นสูปราสาท ยืนอยูที่
ทวารแหงสีหบัญชรทูลวา ขาแตพระลูกเจา ขอพระองคจงดวนเสด็จกลับ.
คําของนางนั้น ประหนึง่ ตกไปขวางตั้งอยูในหทัยของนันทกุมารนั้น. แม
พระศาสดาก็ไมทรงรับบาตรจากหัตถของนันทกุมารนั้นเลย ทรงนํานันทกุมารนั้นไปสูวิหารแลวตรัสวา นันทะ เธออยากบวชไหม ? นันทะนั้น
ดวยความเคารพในพระพุทธเจา จึงไมทูลวาจักไมบวช ทูลรับวา ขาแต
พระองคผูเจริญ จักบวชพระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย
ถากระนั้น เธอทั้งหลายจงใหนันทะบวชเถิด, จึงเสด็จไปสูกรุงกบิลพัสดุ
ในวันที่ ๓ ทรงใหนันทกุมารบวชแลว. ในวันที่ ๗ พระศาสดาใหพระราหุลกุมาร ซึ่งพระมารดาตกแตงสงไปดวยดํารัสวา ขาแตพระสมณะ
ทานจงประทานทรัพยมรดกแกขาพระองคเถิด ดังนี้แลว มายังอารามกับ
พระองคใหบรรพชาแลว วันรุงขึ้นจึงตรัสมหาธรรมปาลชาดก ใหพระราชาดํารงอยูในอนาคามิผล.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหพระนางมหาปชาบดี ดํารงอยูในโสดาปตติผล ทรงใหพระบิดาดํารงอยูในผล ๓ ทรงแวดลอมไปดวยหมูภิกษุ
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เสด็จไปยังกรุงราชคฤหอีก แตนั้นไดรับปฏิญญาที่ทานอนาถบิณฑิกะเชื้อเชิญ เพื่อเสด็จมายังกรุงสาวัตถี เมื่อพระเชตวันมหาวิหารสําเร็จแลว ก็
เสด็จไปประทับอยู ณ ทีน่ ั้น ดวยประการฉะนี้. เมื่อพระศาสดาประทับอยู
ในพระเชตวัน ดวยอาการอยางนี้ ทานนันทะ บวชโดยไมพอพระทัย ไม
เห็นโทษในกาม หวนระลึกถึงคําที่นางชนบทกัลยาณีกลาว เกิดความ
เบื่อหนาย บอกความไมยินดียิ่งแกภิกษุทั้งหลายแลว. ดวยเหตุนั้นทานจึง
กลาววา เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา นนฺโท ฯ เป ฯ หีนายาวตฺติสฺสามิ ดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงใหทานนันทะ
บวชอยางนั้น. ตอบวา เพราะพระศาสดาเปนผูฉลาดในการฝกเวไนยสัตว
ดวยประสงควา เราจักแสดงโทษกอนทีเดียว จึงไมใหทานนันทะสงัดจาก
กามทั้งหลายได ก็แล ครัน้ ใหบวชแลว จึงใหสงัดจากกามนั้นโดยอุบาย
จึงยังคุณวิเศษเบื้องบนใหเกิดขึ้น เมื่อเปนเชนนี้ จึงใหทานนันทะนั้นบวช
กอน. บทวา สากิยานี ไดแก ธิดาแหงเจาศากยะ. บทวา ชนปทกลฺยาณี
แปลวา หญิงผูมีความงามในชนบท ผูเลอโฉมโดยรูป เวนโทษในรางกาย
๖ อยาง ประกอบดวยความงาม ๕ อยาง. ก็เพราะเหตุที่เธอไมสูงนัก
ไมเตี้ยนัก ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดํานัก ไมขาวนัก ลวงวรรณะ
ของมนุษย แตไมถึงวรรณะของเทพ ฉะนั้น จึงชื่อวาเวนโทษในรางกาย
๖ ประกอบดวยความงามเหลานี้ คือ ผิวงาม เนื้องาม เล็บงาม (บาง
แหงวา ผมงาม) กระดูกงาม และวัยงาม. บรรดาความงามเหลานั้น ผิว
ยอมทําความสวาง ในทีป่ ระมาณ ๑๐- ๑๒ ศอก ดวยแสงสวางจากสรีระ
ของตน มีผิวเสมอดวยดอกประยงคหรือเสมอดวยทองคํา นี้ชื่อวา นาง
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มีผิวงาม. สวนมือทั้งสอง เทาทั้งสอง และริมฝปากของนาง เปนเชน
กับแกวประพาฬและผากัมพลแดง ประหนึ่งฉาบทาดวยน้ําครั้ง นี้ชื่อวา
นางมีเนื้องาม. สวนเล็บทั้ง ๒๐ กาบเปนเหมือนธารน้ํานม ในที่ที่พน
จากเนื้อ ประหนึ่งขจิตดวยน้ําครั้งในที่ที่ไมพนจากเนื้อ นีช้ อื่ วานางมี
เล็บงาม. ฟน ๓๒ ซี่เรียบสนิท เปนเสมือนแถวของแกวประพาฬที่ขาว
บริสุทธิ์ ยอมปรากฏเหมือนระเบียบแหงเพชร นีช้ ื่อวานางมีกระดูกงาม.
นางแมมีอายุ ๑๒๐ ป เปนเหมือนหญิงสาวอายุ ๑๖ ป ไมมีผมหงอกเลย
นี้ชื่อวานางมีวัยงาม. และนางเปนผูมีความดีงามประกอบดวยคุณสมบัติ
เห็นปานนี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ชนปทกลฺยาณี นางงามใน
ชนบท.
บทวา ฆรา นิกฺขมนฺตสฺส เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถอนาทร
อธิบายวา เมื่อออกจากเรือน. อาจารยบางพวกกลาววา ฆรา นิกฺขมนฺติ
ดังนี้ก็มี. บทวา อุปฑฺฒลุ ฺลิขิเตหิ เกเสหิ เปนตติยาวิภัตติใชในลักษณะ
อิตถัมภูต อธิบายวา นางเกลาผมคางอยู. อาจารยบางพวกกลาววา
อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ ดังนี้ก็มี. ก็คําวา อุลฺลิขิต เปนการทําผมใหตั้งอยูโดย
เปนทรงพังพาน. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา อฑฺฒการวิธาน ดังนี้ก็มี.
บทวา อปโลเกตฺวา ไดแก ชําเลืองดูดวยนัยนตาอันสองถึงความซานไป
แหงรสเสนหา เหมือนผูกพันไว. บทวา ม ภนฺเต ความวา แมเมื่อกอน
นางก็ไดกลาวซ้ําวา ม เอตทโวจ เพราะนางมีจิตวุนวายดวยความ
กระสัน. บทวา ตุวฏ แปลวา เร็ว. บทวา ตมนุสฺสรมาโน ความวา
ทานนันทะหวนระลึกถึงคําของนางนั้น หรือคําที่ประกอบดวยอาการของ
นางนั้น.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงสดับคําของพระนันทะนั้นแลว ทรง
พระดําริจะระงับราคะของพระนันทะดวยอุบาย เมื่อจะนําพระนันทะนั้นไป
ยังภพดาวดึงสดวยกําลังฤทธิ์ จึงทรงแสดงนางลิงลุนตัวหนึ่ง ตัวมีหู จมูก
และหางขาด นั่งอยูบนตอที่ถูกไฟไหม ในนาที่ถกู ไฟไหมแหงหนึ่ง ใน
ระหวางทาง ทรงนําไปสูภพดาวดึงส. แตในพระบาลี พระศาสดาตรัส
เหมือนไปยังภพดาวดึงสโดยครูเดียวเทานั้น ไมตรัสการไปอันนั้น ตรัส
หมายเอาภพดาวดึงส. จริงอยู พระศาสดาเมื่อเสด็จไปนั่นแหละ ทรงแสดง
นางลิงลุนตัวนั้นแกทานพระนันทะในระหวางทาง. ถาเมื่อเปนเชนนั้น
การแสดงการคู (แขน) เปนตน เปนอยางไร ? การแสดงอันนั้นควรถือ
เอาวา เปนการแสดงการอันตรธานไป. พระศาสดาทรงนําทานพระนันทะ
ไปยังภพดาวดึงส ดวยประการอยางนั้น แลวทรงแสดงนางอัปสร ๕๐๐
ผูมีเทาดังนกพิราบ ผูมาบํารุงทาวสักกเทวราช ยืนถวายบังคมพระองค
อยู แลวตรัสถามความแปลกกัน โดยเทียบรูปสมบัติของนางอัปสร ๕๐๐
เหลานั้นกับนางชนบทกัลยาณี. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ โข
ภควา อายสฺมนต นนฺท พาหาย คเหตฺวา ฯปฯ กกุฏปาทานิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาหาย คเหตฺวา แปลวา เหมือนจับแขน.
จริงอยู ในเวลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงปรุงแตงอิทธาภิสังขาร
เชนอยางที่ทานพระนันทะ เปนเหมือนถูกพระผูมีพระภาคเจาจับแขนนําไป
ฉะนั้น. ก็ในการนั้น ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงปรารถนาใหทานพระนันทะเห็นหรือเขาไปยังเทวโลกชั้นดาวดึงส พระองคก็พึงทรงแสดง
เทวโลกนั้นแกทานนันทะ ผูนั่งอยูอยางนั้นแหละ เหมือนในเวลาแสดง
ฤทธิ์ในการเปดโลก หรือพึงสงทานพระนันทะนั่นแหละไปในเทวโลก
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ดวยฤทธิ์. ก็เพราะเหตุที่เพื่อจะถือเอาโดยงาย ถึงภาวะแหงอัตภาพของ
มนุษยเปนสิ่งที่เลว และนาเกลียดกวาอัตภาพอันเปนทิพย พระองค
ประสงคจะทรงแสดงนางลิงลุนนั้น ในระหวางทางแกทานพระนันทะ
และมีพระประสงคจะทรงแสดงใหทานนันทะยึดเอาสิริสมบัติ และภาวสมบัติในเทวโลก ฉะนั้น จึงทรงพาทานนันทะไปในเทวโลกนั้น. แม
ดวยอาการอยางนี้ ทานนันทะก็จักมีความยินดียิ่ง เปนพิเศษในการอยู
ประพฤติพรหมจรรย เพือ่ สมบัตินั้นแล.
บทวา กกุฏปาทานิ ความวา ชื่อวามีเทาเหมือนเทานกพิราบ
เพราะมีสีแดง. ไดยินวา นางอัปสรแมทั้งหมดนั้น ไดมีเทาละเอียดออน
เชนนั้น เพราะไดถวายน้ํามันสําหรับทาเทา แกสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ.
บทวา ปสฺสสิ โน ตัดเปน ปสฺสสิ นุ. บทวา อภิรปู ตรา แปลวา
มีรูปวิเศษกวา. บทวา ทสฺสนียตรา ความวา ชื่อวานาชมกวา เพราะ
อรรถวากระทําผูแลดูอยูแมตลอดวัน ก็ไมอิ่ม. บทวา ปาสาทิกตรา
ไดแก นํามาซึ่งความชื่นชมโดยทั่วไป เพราะมีอวัยวะทุกสวนงาม.
ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงใหทานนันทะผูมีจิตอันชุม
ดวยราคะ แลดูนางอัปสรเลา ? เพื่อจะนํากิเลสของทานนันทะออกโดย
สะดวกทีเดียว. พึงทราบวา เหมือนอยางวา แพทยผูฉลาดเยียวยาบุคคลผู
มีโทษหนาแนน ชั้นแรกชําระโทษดวยการดื่มน้ํามันเปนตน ภายหลังจึง
ใหนําออกดวยการอาเจียนและการถาย ไดโดยงายดายฉันใด พระผูมีพระภาคเจาผูฉลาดในการฝกเวไนยสัตวก็ฉันนั้น ทรงแสดงนางเทพอัปสรกะ
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ทานนันทะผูมีราคะหนาใหหมดโทษ ทรงประสงคจะนําทานนันทะออกโดย
เด็ดขาดดวยเภสัช คืออริยมรรค.
บทวา ปลุฏมกฺกฏี ไดแก นางลิงตัวมีอวัยวะเหมือนถูกไฟไหม.
บทวา เอวเมวโข ความวา ขาแตพระองคผูเจริญ นางลิงลุนซึ่งมีหูและ
จมูกขาด ทีพ่ ระองคทรงแสดงแกขาพระองคนั้น เทียบกับนางชนบทกัลยาณีฉันใด นางชนบทกัลยาณีเทียบกับนางอัปสร ๕๐๐ เหลานี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน. บทวา ปฺจนฺน อจฺฉราสตาน เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถ
ทุติยาวิภัตติ ความวา ซึ่งนางอัปสร ๕๐๐. อีกอยางหนึ่ง บทวา ปฺจนฺน
อจฺฉราสตาน นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถที่เชือ่ มกับอวัยวะ. ดวยคํานั้น
มีอธิบายวา เทียบรูปสมบัติของนางอัปสร ๕๐๐. ก็บทวา อุปนิธาย
ไดแก ตั้งอยูในที่ใกลกนั อธิบายวา เทียบเคียงกัน. บทวา สงฺขฺย ไดแก
การนับหรือเสี้ยววา หญิง. บทวา กลภาค แปลวา สวนแหงเสี้ยว. เมื่อ
แบงสวนหนึ่งใหเปน ๑๖ สวน แลวถือเอาสวนเดียวจาก ๑๖ สวนนั้น
แลวนับโดย ๑๖ สวน, ใน ๑๖ สวนนั้น แตละสวนทานประสงคเอาวา
สวนแหงเสี้ยว. ทานกลาววา ไมเขาถึงสวนแหงเสี้ยวแมนั้น. บทวา
อุปนิธึ ไดแก แมวางไวในที่ใกลกัน โดยถือเอาดวยความเทียบเคียงวา
หญิงนี้เหมือนกับหญิงนี้.
พรหมจรรยที่พระนันทะนี้ไมยินดีนั้น กลาวไวแลวและปรากฏใน
กาลกอน เพราะฉะนั้นเพื่อไมพาดพิงขอนั้น จึงใหทานเกิดความเอื้อเฟอ
ในความยินดียิ่งในพรหมจรรยนั้น จึงตรัสย้ําวา ยินดีเถิด นันทะ ยินดี
เถิด นันทะ ดังนี้. บทวา อห เต ปาฏิโภโค ความวา เพราะเหตุไร
พระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารถนาใหทานนันทะอยูประพฤติพรหมจรรย
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จึงไดทรงรับรองประกันไมใหทานนันทะอยูประพฤติพรหมจรรย ? เพราะ
พระองค เพื่อจะทําอารมณที่ทานนันทะมีความกําหนัดติดแนนอยู แลวให
กาวไปในอารมณใหม จึงสามารถใหละไดโดยงาย เพราะเหตุนั้น จึงทรง
รับรองประกัน. ในอนุปพุ พิกถา มีกถาปรารภสวรรค เปนเครื่องชี้ถึง
อรรถนี.้ บทวา อสฺโสสุ ไดแก ภิกษุทงั้ หลาย ไดฟงมาอยางไร ? ก็เพราะ
ในเวลานั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทานนันทะแสดงวัตรแลวไปยังที่พัก
กลางวันของตน ตรัสเรือ่ งนั้นแกภิกษุผูมาอุปฏฐาก มีพระประสงคจะนํา
ความกําหนัดของทานนันทะในอารมณที่เคยชิน ดวยอารมณที่จรมา
(ใหม) แลวจึงนําออกไป กระทําอารมณแมนั้น ใหเปนเหตุในมรรคพรหมจรรย เหมือนบุรุษผูฉลาด เอาลิ่มอีกอันหนึ่งตอกลิ่มที่ยังไมออกให
ออกไป แลวเอามือเปนตนจับลิ่มนั้นโยกไปมาแลวดึงออก จึงทรงพระบัญชาวา มาเถิดภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ จงเรียกภิกษุนันทะดวยวาทะ
ลูกจางและดวยวาทะวา ถูกไถมา. ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลอยางนั้น.
ฝายอาจารยบางพวกกลาววา พระผูมีพระภาคเจา ทรงปรับปรุงอิทธาภิสังขารดังที่ภิกษุทั้งหลายรูเนื้อความนั้น.
บทวา ภตกวาเทน แปลวา ดวยวาทะวาลูกจาง. ก็ผูใดทําการงาน
เพื่อคาจาง ผูนั้นเขาเรียกวาลูกจาง. ทานพระนันทะแมนี้ ประพฤติ
พรหมจรรยอันมีการอยูรวมกับนางอัปสรเปนเหตุ จึงเปนเหมือนลูกจาง
เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา ภตกวาเทน ดังนี้. บทวา อุปกฺกิตกวาเทน
ความวา ผูใด ซื้ออะไรดวยกหาปณะเปนตน ผูนั้น เขาเรียกวา ผูถูกไถ
มา. แมทานนันทะ ก็ซื้อพรหมจรรยของตนเพราะเหตุแหงนางอัปสร
เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย จึงเรียกพระนันทะดวยคําอยางนี้วา ผูถ ูก
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ไถมา. อีกอยางหนึ่ง ทานพระนันทะ ยังชีวิตกลาวคือ การประพฤติพรหมจรรยใหเปนไป ดวยคาจาง กลาวคือ การอยูรวมกับนางอัปสร ตาม
พระบัญชาของพระผูมีพระภาคเจา เปนเหมือนพระองคทรงเลี้ยง ดวยการ
ยังชีวิตใหเปนไปดวยคาจางนั้น เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวา ผูอันพระผูมีพระภาคเจาทรงเลี้ยง. อนึ่ง ทานกระทําการขาย กลาวคือ การอยูรวม
กับนางอัปสร ใหเปนสิ่งอันตนพึงยึดเอา แลวตั้งอยูในพระบัญชาของ
พระผูมีพระภาคเจา จึงเปนเหมือนพระผูมีพระภาคเจาทรงไถมา ดวยการ
ขายนั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ผูอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
ไถมา.
บทวา อฏฏิยมาโน ไดแก ถูกบีบคั้น คือใหไดรับความลําบาก.
บทวา หรายมาโน ไดแก ละอายอยู. บทวา ชิคุจฺฉมาโน ไดแก
ติเตียนอยูโดยเปนของนาเกลียด. บทวา เอโก แปลวา ไมมีเพื่อน. บทวา
วูปกฏโ ความวา มีกายและจิตสงัดแลวจากวัตถุกามและกิเลสกาม. บทวา
อปฺปมตฺโต ไดแก ไมละสติในกัมมัฏฐาน. บทวา อาตาป ไดแก ชื่อวา
ยังกิเลสใหเรารอน เพราะใหเรารอน ดวยความเพียรทางกายและความ
เพียรทางจิต. ชื่อวา อาตาปะ เพราะยังกิเลสใหรอนทั่ว ไดแก ความเพียร.
บทวา ปหิตตฺโต แปลวา มีกายสงไปแลว คือมีอัตภาพสละแลว โดยไม
อาลัยในกายและชีวิต หรือมีจิตสงไปแลวในพระนิพพาน. บทวา
นจิรสฺเสว ไดแก ไมนานนักจากการเริ่มกัมมัฏฐาน. บทวา
ยสฺสตฺถาย ตัดเปน ยสฺส อตฺถาย. บทวา กุลปุตฺตา ไดแก กุลบุตร ๒
จําพวก คือกุลบุตรโดยกําเนิด ๑ กุลบุตรโดยมรรยาท ๑. แตทานพระนันทะนี้ เปนบุตรมีสกุลทั้งสองฝาย. บทวา สมฺมเทว ไดแก โดยเหตุ
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และโดยการณ. บทวา อคารสฺมา แปลวา จากเรือน. บทวา อนคาริย
แปลวา การบรรพชา. จริงอยู กรรมมีกสิกรรมและวณิชยกรรมเปนตน
เปนประโยชนแกเรือน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อคาริยะ. กรรมนั้นไมมี
ในบรรพชานี้ เพราะฉะนั้น บรรพชา จึงเรียกวา อนคาริยะ. บทวา
ปพฺพชนฺติ แปลวา เขาถึง. บทวา ตทนุตฺตร ตัดเปน ต อนุตฺตร. บทวา
พฺรหฺมจริยปริโยสาน ไดแก อรหัตผล อันเปนที่สุดแหงมรรคพรหมจรรย. จริงอยู กุลบุตรทัง้ หลาย ยอมบวชในพระศาสนานี้ เพื่อประโยชน
แกอรหัตผลนั้น. บทวา ทิฏเว ธมฺเม คือ ในอัตภาพนั้นเอง. บทวา
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ความวา กระทําใหประจักษดวยปญญาตนเอง
ทีเดียว อธิบายวา รูโดยไมมีผูอื่นเปนเหตุ. บทวา อุปสมฺปชฺชิ วิหาสิ
ไดแก ถึงหรือสําเร็จอยู. ทานแสดงปจจเวกขณภูมิ (ของทานพระนันทะ)
ดวยคํานี้วา ทานพระนันทะเปนอยูอยางนี้แหละ จึงรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
ฯ ล ฯ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขีณา ชาติ ไดแก กอนอื่นชาติที่เปน
อดีตของทานพระนันทะนั้น สิ้นไปก็หามิได เพราะสิ้นไปในอดีตแลว
ชาติที่เปนอนาคตของทาน สิ้นไปแลวก็หามิได เพราะยังไมมาทั้งใน
อดีตและปจจุบัน ชาติที่เปนปจจุบันของทาน สิ้นไปแลวก็หามิได เพราะ
ยังมีอยู. อนึง่ ชาติใดอันตางดวยขันธ ๑ ขันธ ๔ และขันธ ๕ ในเอกโวการภพ จตุโวการภพและปญจโวการภพ จะพึงเกิดขึ้น เพราะยังไม
เจริญมรรค ชาตินั้น ชื่อวา สิ้นไปแลว เพราะถึงความไมเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา ที่ไดเจริญมรรคแลว. ทานพระนันทะนั้น พิจารณาถึงกิเลสที่
ละแลวดวยมรรคภาวนา จึงรูยิ่งถึงชาตินั้น ดวยการรูวา กรรมแมมีอยู
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ก็ไมมีปฏิสนธิตอไป เพราะไมมีกิเลส. บทวา วุสิต ความวา อยูแลว
คืออยูจบแลว ไดแก กระทําแลว ประพฤติแลว อธิบายวา สําเร็จแลว.
บทวา พฺรหฺมจริย ไดแก มรรคพรหมจรรย. ก็พระเสขะ ๗ จําพวกรวม
กับกัลยาณปุถุชน ชื่อวา กําลังอยูพรหมจรรย. พระขีณาสพ ชือ่ วา ผูอยู
จบพรหมจรรยแลว. เพราะฉะนั้น ทานพระนันทะนั้น เมื่อพิจารณาการ
อยูพรหมจรรยของตน จึงรูชัดวา พรหมจรรยเราอยูจบแลว. บทวา กต
กรณีย ความวา ใหกิจ ๑๖ อยางสําเร็จ โดยปริญญากิจ ปหานกิจ สัจฉิกิริยากิจ และภาวนากิจ ในสัจจะ ๔ ดวยมรรค ๔. จริงอยู กัลยาณปุถุชนเปนตน ชื่อวา กําลังทํากิจนั้น. พระขีณาสพ ชื่อวา ทํากรณียกิจ
เสร็จแลว. เพราะเหตุนั้น ทานพระนันทะ เมื่อพิจารณากรณียกิจของตน
จึงรูชัดวา กรณียกิจทําแลว. บทวา นาปร อิตฺถตฺตาย ความวา รูชัดวา
บัดนี้ เราไมมีเพื่อความเปนอยางนี้ตอไป คือเพื่อกิจ ๑๖ อยางนี้ หรือ
เพื่อเจริญเปนที่สิ้นกิเลส. อีกอยางหนึ่ง บทวา นาปร อิตฺถตฺตาย ความวา
รูชัดวา ขันธสันดานตอไปจากความเปนอยางนี้ คือจากขันธสันดานที่เปน
ปจจุบันนี้ คือที่มีประการดังกลาวนี้ ไมมีแกเรา แตขันธ ๕ เหลานี้ เรา
กําหนดรูแลวดํารงอยู เหมือนตนไมขาดรากแลว ขันธ ๕ เหลานั้น จักดับ
คือถึงความไมมีบัญญัติ เพราะดับจริมกจิต เหมือนไฟดับไมมีเชื้อฉะนั้น.
บทวา อฺตโร ไดแก ทานพระนันทะเปนผูหนึ่ง และไดเปนพระมหาสาวกผูหนึ่งในภายในอรหันตสาวกของพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา อฺตรา เทวตา ไดแก พรหมเทวดาองคหนึ่งผูบรรลุมรรค.
จริงอยู พรหมเทวดานั้น รูชัดถึงอารมณของพระอเสขะ เพราะตนเอง
เปนพระอเสขะ. ก็พระเสขะทั้งหลาย ยอมรูอารมณของพระเสขะนั้น ๆ ได
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สวนปุถุชนยอมรูเฉพาะอารมณปุถุชนของตนเทานั้น. บทวา อภิกฺกนฺตาย
รตฺติยา ไดแก เมื่อราตรีผานไป, อธิบายวา เมื่อมัชฌิมยามผานไป. บทวา
อภิกฺกนฺตวณฺณา แปลวา มีวรรณะสูงสุดยิ่ง. บทวา เกวลกปฺป ไดแก
โดยรอบไมมีสวนเหลือ. บทวา โอภาเสตฺวา ไดแก ทําพระเชตวันใหมี
แสงสวางเปนอันเดียวกัน ดวยรัศมีของตน เหมือนพระจันทรและพระอาทิตย. บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา พรหมเทวดานั้น ทราบวา ทาน
พระนันทะบรรลุพระอรหัตแลว จึงเกิดปติโสมนัสเขาไปเฝา ดวยหมายใจ
วา จักกราบทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ในบทวา อาสวาน ขยา นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ ชื่อวา อาสวะ
เพราะอรรถวา ไหลไป อธิบายวา เปนไปทางจักษุทวารเปนตน. อีกอยาง
หนึ่ง ชื่อวา อาสวะ เพราะอรรถวา ไหลไปจนถึงโคตรภู หรือจนถึง
ภวัคคพรหม, อธิบายวา กระทําธรรมเหลานี้และโอกาสนี้ใหอยูภายใน
ไหลไป. ชือ่ วา อาสวะ เพราะอรรถวา เหมือนน้ําดองมีสุราเปนตน
เพราะหมักไวนาน. พึงทราบความที่อาสวะเหลานั้นหมักอยูนาน ดวย
พระดํารัสมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนของอวิชชาไมปรากฏ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อาสวะ เพราะอรรถวา ถึง คือประสบสงสารทุกข
อันยืดยาว. ก็ในขอนี้ อรรถตนยอมควรในกิเลส อรรถหลัง ยอมควร
ทั้งในกรรม. ก็ไมใชแตกรรมกิเลสอยางเดียวเทานั้น ที่ชื่อวา อาสวะ โดย
ที่แท อุปทวะมีประการตาง ๆ ก็ชื่อวา อาสวะ. จริงอยางนั้น กิเลสอัน
เปนวิวาทมูลมาโดยชื่อวา อาสวะ ในพระดํารัสนี้วา ดูกอนจุนทะ เราหา
ไดแสดงธรรม เพื่อสังวรอาสวะอันเปนไปในปจจุบันอยางเดียวก็หาไม.
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กรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ และอกุศลธรรมทั้งหมดมา โดยชื่อวา อาสวะ
ในคําเปนคาถานี้วา
ความบังเกิดเปนเทวดา หรือคนธรรพ ผูเที่ยว
ไปในเวหา พึงมีแกเราดวยอาสวะใด เราพึงถึง
ความเปนยักษ และเกิดเปนมนุษยดวยอาสวะใด
อาสวะเหลานั้นของเราสิ้นไปแลว เรากําจัดเสียแลว
กระทําใหปราศจากเครื่องผูกพัน.
ก็อุปทวะมีประการตาง ๆ มีการเบียดเบียนผูอื่น ความเดือดรอน
การฆา และการจองจําเปนตน และอันเปนอบายทุกขเหลานั้น ชื่อวา
อาสวะ เพราะบาลีวา เพื่อปดกั้นอาสวะอันเปนปจจุบัน เพื่อกําจัดอาสวะ
ที่เปนไปในภพหนา. มาในพระวินัย โดยสวน ๒ คือ เพื่อปดกั้นอาสวะ
อันเปนปจจุบัน เพื่อกําจัดอาสวะที่เปนไปในภพหนา. มาในสฬายตนสูตร โดยสวน ๓ คือ อาวุโส อาสวะ ๓ เหลานี้ คือ กามาสวะ ภวาสวะ
อวิชชาสวะ. และมาในสุตตันตะอื่นก็เหมือนกัน. ในอภิธรรม อาสวะ ๓
นั้นแหละ มาเปน ๔ กับทิฏฐาสวะ. ในนิพเพธิกปริยายสูตร มาเปน ๕
อยาง โดยพระดํารัสมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเพื่อใหสัตวไป
สูนรกมีอยู. ในฉักกนิบาตมาเปน ๖ อยาง โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อาสวะที่จะพึงละดวยสังวรธรรมมีอยู. ในสัพพาสวปริยายสูตร
อาสวะเหลานั้นนั่นแหละรวมกับทัสสนปหาตัพพธรรม มาเปน ๗ อยาง
แตในที่นี้ พึงทราบอาสวะ ๔ ตามนัยที่มาในอภิธรรม. ก็ในบทวา ขยา นี้
ตรัสความแตกตางอาสวะพรอมดวยกิจวา อาสวักขยะในประโยคมีอาทิวา
ความสิ้นไป ความแตกไป ความทําลายไปแหงอาสวะใด. ตรัสความไม
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เกิดขึ้นตอไปแหงอาสวะวา อาสวักขยะ ในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะแกผูรูอยูเห็นอยู. ตรัสมรรคจิตวา
อาสวักขยะ ในประโยคมีอาทิวา
ปฐมญาณ (อนัญญตัญญัสสามิตินทรีย) ยอม
เกิดขึ้น ในเพราะโสดาปตติมรรค อันเปนเครื่องทํา
กิเสสทั้งหลายใหสิ้นไป แกพระเสขะผูยังตองศึกษา
อยู ผูปฏิบัตติ ามทางอันตรง ปญญาที่รูทั่วถึง (อัญญินทรีย) ยอมเกิดขึ้นในลําดับแตปฐมญาณนั้น.
ตรัสผลจิตวา อาสวักขยะ ในประโยคมีอาทิวา เปนสมณะ เพราะ
ความสิ้นอาสวะ. ตรัสพระนิพพานวา อาสวักขยะ ในประโยคมีอาทิวา
อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกผูตามเห็นโทษ
ผูอื่น ผูสําคัญในการเพงโทษเปนนิจ บุคคลนั้นชื่อวา
เปนผูไกลจากธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ.
แตในที่นี้ ตรัสความสิ้นไปแหงอาสวะโดยสวนเดียว คือความไม
เกิดขึ้นแหงอาสวะหรือมรรคจิตวา อาสวักขยะ.
บทวา อนาสว ไดแก ผูล ะอาสวะโดยประการทั้งปวง ดวยปฏิปสสัทธิสัมโพชฌงค. บทวา เจโตวิมุตฺตึ ไดแก สมาธิอันสัมปยุตดวย
อรหัตผล. บทวา ปฺาวิมุตฺตึ ไดแก ปญญาอันสัมปยุตดวยอรหัตผล.
คําทั้งสอง มีอรรถแสดงภาวะที่สมถะและวิปสสนาเนื่องกันเปนคู แมใน
ผลจิตเหมือนในมรรคจิต. บทวา าณ ไดแก พระสัพพัญุตญาณ.
ในลําดับคําของเทวดานั้นแหละ แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรง
คํานึงทรงพิจารณาวา เปนอยางนั้นหรือหนอ ญาณก็เกิดขึ้นวา นันทะ
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ทําใหแจงพระอรหัตแลว. จริงอยู ทานพระนันทะ ถูกภิกษุผูสหายเยยหยัน
เชนนั้น จึงเกิดความสังเวชขึ้นวา ขอที่เราบวชในพระธรรมวินัย ที่ตถาคต
ตรัสดีแลวอยางนี้ ไดกระทําพระศาสดาใหเปนผูรับประกัน เพื่อไดนาง
อัปสรนั้น จัดวาเราทํากรรมหนักหนอ จึงเขาไปตั้งหิริและโอตตัปปะ
เพียรพยายามบรรลุพระอรหัต แลวคิดวา ไฉนหนอ เราพึงใหพระผูมีพระภาคเจาพนจากการรับรอง. ทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบ
ทูลความประสงคของตนแดพระศาสดา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
อถ โข อายสฺมา นนฺโท ฯ ป ฯ เอตสฺมา ปฏิสฺสวา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิสฺสวา ความวา จากการรับรอง
การประกัน คือจากปฏิญญาวา เราเปนผูประกันเพื่อใหไดนางอัปสร.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสแกทานวา เพราะเหตุที่เรา
รูขอนี้วา เธอยินดีพระอรหัตผล ทั้งเทวดาก็บอกแกเรา ฉะนั้น เราจึง
ไมถูกทานใหพนจากการรับรองในบัดนี้ เพราะทานพนแลวดวยการบรรลุ
พระอรหัตนั้นเอง. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ยเทว โข เต
นนฺท ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยเทว ตัดเปน ยทา เอว. บทวา เต
แกเปน ตว แปลวา ของทาน. บทวา มุตฺโต แปลวา พนแลว. ทาน
กลาวคําอธิบายไวดังนี้วา ในกาลใดแล จิตของทานพนจากอาสวะ ในกาล
นั้น คือในลําดับนั้นเอง เราพนจากการรับรองนั้น. ฝายทานพระนันทะ
ในเวลาเจริญวิปสสนานั่นเอง เกิดความอุตสาหะขึ้นวา เราจักขมการไม
สังวรอินทรีย ที่เราอาศัยถึงประการอันแปลกนี้เทานั้นดวยดี มีหิริและ
โอตตัปปะอยางแกกลา และไดถึงปฏิปทาอยางอุกฤษฏในอินทรียสังวร
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เพราะไดทําบุญญาธิการไวในเรื่องนั้น. สมดังพระดํารัสที่วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ถาวาทานนันทะพึงตรวจดูทิศตะวันออกไซร ทานประมวลจิต
ทั้งหมดมาดูทิศตะวันออก ดวยคิดวา เมื่อเปนเชนนี้ เราเหลียวดูทิศ
ตะวันออก อภิชฌา โทมนัส อกุศลธรรมที่ลามก ไมพึงติดตาม ดังนั้น
ทานจึงมีสัมปชัญญะในขอนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวา ทานนันทะพึง
ตรวจดูทิศตะวันตก ฯ ลฯ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องต่ํา
ทิศเฉียงไซร เธอประมวลจิตทั้งหมด เหลียวดูทิศเฉียงนั้น ดวยคิดวา
เมื่อเปนเชนนี้ เรา ฯ ลฯ มีสัมปชัญญะ. ดวยเหตุนั้น พระศาสดาจึง
สถาปนาทานพระนันทะนั้นไวในเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ภิกษุผูสาวกของเราผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ทานนันทะเปนเลิศ.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ถึงความนั้น กลาวคือการที่ทานพระนันทะทําอาสวะทั้งปวงใหสิ้น แลว
ถึงความเปนผูคงที่ ในโลกธรรมมีสุขเปนตน. บทวา อิม อุทาน ความวา
ทรงเปลงอุทานนี้ อันประกาศความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส ติณฺโณ กามปลฺโก ความวา
เปอกตมคือทิฏฐิทั้งหมด อันพระอริยบุคคลใดขามแลว ดวยสะพานคือ
อริยมรรค หรือเปอกตมคือสงสารนั่นเอง อันพระอริยบุคคลใดขามแลว
ดวยการถึงฝงคือพระนิพพาน. บทวา มทฺทิโต กามกณฺฏโก ความวา
กิเลสกามทั้งหมด คือวาหนามคือกามทั้งหมดอันไดนามวา กามกัณฏกะ
เพราะเสียดแทงเหลาสัตว อันพระอริยบุคคลใดย่าํ ยีแลว คือหักเสียแลว
ทําลายแลวอยางสิ้นเชิง ดวยทอนไมคืออรหัตมรรคญาณ. บทวา โมหกฺขย อนุปปฺ ตฺโต ความวา ก็ทานพระนันทะผูเปนอยางนี้ บรรลุความ
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สิ้นโมหะ โดยธรรมสัมโมหะทั้งหมดอันมีทุกขเปนตน เปนอารมณใหสิ้นไป
คือบรรลุพระอรหัตผลและพระนิพพาน. บทวา สุขทุกฺเขสุ น เวธติ ส
ภิกฺขุ ความวา ภิกษุผูทําลายกิเลสนั้น ยอมไมหวั่น ไมไหวในสุขที่เกิด
ขึ้นเพราะประจวบกันอิฏฐารมณ และในทุกขที่เกิดขึ้นเพราะประจวบกับ
อนิฏฐารมณ คือไมถึงความเปลี่ยนแปลงแหงจิตอันมีสุขทุกขนั้นเปนเหตุ.
ก็บทวา สุขทุกฺเขสุ นี้ เปนเพียงเทศนา. พึงทราบวา ทานพระนันทะ
ไมหวั่นไหวในโลกธรรมแมทั้งหมด.
จบอรรถกถานันทสูตรที่ ๒
๓. ยโสชสูตร
วาดวยเสียงอื้ออึง
[๗๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูป มีพระยโสชะเปนประมุข เดินทางมาถึงพระนคร
สาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา ก็ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น
ปราศรัยอยูกบั ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาถิ่น ปูลาดเสนาสนะ เก็บบาตรและ
จีวรกันอยู ไดสงเสียงอื้ออึง ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทาน
พระอานนทวา ดูกอ นอานนท ใครนั่นมีเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมง
แยงปลากัน ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูป มีพระยโสชะเปนประมุขเหลานี้ เดินทางมาถึงพระนคร-
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สาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา ก็ภิกษุผูอาคันตุกะเหลานั้น
ปราศรัยอยูกบั ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาถิ่น ปูลาดเสนาสนะ เก็บบาตรและ
จีวรกันอยู สงเสียงอื้ออึง พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท ถาเชนนั้น เธอจงเรียกภิกษุเหลานั้นมาตามคํา
ของเราวา พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย ทานพระอานนททูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาแลว เขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาว
กะภิกษุเหลานั้นวา พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคํา
พระอานนทแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลวไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุเหลานั้น
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไรหนอ เธอทั้งหลายจึงสงเสียงอื้ออึง
เหมือนชาวประมงแยงปลากัน.
[๗๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว ทานพระยโสชะ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประมาณ
๕๐๐ รูปเหลานี้ เดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ภิกษุผูอันตุกะเหลานี้ปราศรัยกับภิกษุทั้งหลายผูเปน
เจาถิ่น ปูลาดเสนาสนะ เก็บบาตรและจีวรกันอยูสงเสียงอื้ออึง พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงไป เราประณามเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายไมควรอยูในสํานักของเรา.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับ พระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากอาสนะ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตร
และจีวรหลีกจาริกไปทางวัชชีชนบท เที่ยวจาริกไปในวัชชีชนบทโดย
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ลําดับ ถึงแมน้ําวัคคุมุทานที กระทํากุฎีมุงบังดวยใบไม เขาจําพรรษาอยู
ใกลฝงแมน้ําวัคคุมุทานที.
[๗๓] ครั้งนัน้ แล ทานพระยโสชะเขาจําพรรษาแลว เรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงใคร
ประโยชน ทรงแสวงหาประโยชน ทรงอนุเคราะห ทรงอาศัยความ
อนุเคราะห ประณามเราทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงใครประโยชนแกเราทั้งหลายผูอยูดวยประการใด ขอเราทั้งหลายจงสําเร็จการอยู
ดวยประการนั้นเถิด ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระยโสชะแลว ครั้งนั้นแล
ภิกษุเหลานั้นหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู
ทุก ๆ รูปไดทําใหแจงซึ่งวิชชา ๓ ภายในพรรษานั้นเอง.
[๗๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนคร
สาวัตถีตามพระอัธยาศัยแลว เสด็จจาริกไปทางพระนครเวสาลี เสด็จเที่ยว
จาริกไปโดยลําดับไดเสด็จถึงพระนครเวสาลี ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลพระนครเวสาลีนั้น ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการกําหนดใจของภิกษุทั้งหลายผูอยูที่ฝงแมน้ํา
วัคคุมุทานที ดวยพระทัยของพระองคแลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดู
กอนอานนท ภิกษุทั้งหลายผูอยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทานที อยูในทิศใด ทิศนี้
เหมือนมีแสงสวางแกเรา เหมือนมีโอภาสแกเรา เธอเปนผูไมรังเกียจที่จะ
ไปเพื่อความสนใจแหงเรา เธอพึงสงภิกษุผูเปนทูตไปในสํานักแหงภิกษุ
ทั้งหลายผูอยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทานทีดวยสั่งวา พระศาสดารับสั่งหาทาน
ทั้งหลาย พระศาสดาใครจะเห็นทานทั้งหลาย ทานพระอานนททูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาแลว เขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุ
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นั้นวา ดูกอนอาวุโส ทานจงเขาไปหาภิกษุทั้งหลายผูอยูที่แมน้ําวัคคุมุทานที
ครั้นแลว จงกลาวกะภิกษุทั้งหลายผูอยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทานทีอยางนี้วา
พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย พระศาสดาทรงประสงคจะเห็นทานทั้งหลาย ภิกษุนั้นรับคําทานพระอานนทแลวหายจากกูฏาคารศาลาปามหาวัน
ไปปรากฏขางหนาภิกษุเหลานั้นที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทานที่เปรียบเหมือนบุรุษผู
มีกําลังพึงเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ลําดับนั้น ภิกษุนนั้
ไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายผูอยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทานทีวา พระศาสดารับสั่งหา
ทานทั้งหลาย พระศาสดาทรงประสงคจะเห็นทานทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
รับคําภิกษุนั้นแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรและจีวรหายจากฝงแมน้ํา
วัคคุมุทานที ไปปรากฏเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่
เหยียด ฉะนั้น.
[๗๕] ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยูดวยสมาธิ
อันไมหวั่นไหว ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นมีความดําริวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูดวยวิหารธรรมไหนหนอ ภิกษุเหลานั้นมีความดําริอีกวา
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูดวยอาเนญชวิหารธรรม ภิกษุทั้งหมด
นั้นแล ก็อยูด วยอาเนญชสมาธิ.
ครั้งนั้นแล เมือ่ ราตรีลวงไป เมื่อปฐมยามผานไป ทานพระอานนท
ลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทาง
ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุอาคันตุกะ
ทั้งหลายนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงปราศรัยกับภิกษุ
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อาคันตุกะทั้งหลายเถิด พระเจาขา.
เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาได
ทรงนิ่งอยู แมครั้งที่ ๒ เมื่อราตรีลวงไปแลว เมือ่ มัชฌิมยามผานไปแลว
ทานพระอานนทลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามผาน
ไปแลว ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคเจา
ทรงปราศรัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเถิด พระเจาขา แมครั้งที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงนิ่งอยู.
แมครั้งที่ ๓ เมื่อราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว อรุณขึ้น
แลว เมื่อราตรีรุงอรุณ ทานพระอานนทลุกขึ้นจากอาสนะกระทําผา
อุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว อรุณขึ้นแลว เมื่อราตรีรุงอรุณ
ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงปราศรัย
กับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเถิด พระเจาขา.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากสมาบัตินั้น แลวตรัส
กะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท ถาวาเธอพึงรูไซร ความรูแมมี
ประมาณเทานี้ ก็ยังไมชดั แจงแกเธอ ดูกอนอานนท เราและภิกษุ ๕๐๐
เหลานี้ทั้งหมด นั่งแลวดวยอาเนญชสมาธิ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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ภิกษุใดชนะหนาม คือกาม ชนะการดา การฆา
และการจองจําไดแลว ภิกษุนั้นมั่นคงไมหวั่นไหวดุจ
ภูเขา ภิกษุนั้นยอมไมหวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข.
จบยโสชสูตรที่ ๓
อรรถกถายโสชสูตร
ยโสชสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ยโสโช ในคําวา ยโสปฺปมุขานิ นี้ เปนชื่อของพระเถระนั้น. ภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้น ทานกลาววามียโสชภิกษุเปนหัวหนา เพราะ
บวชทําทานยโสชะใหเปนหัวหนา และเพราะเที่ยวไปดวยกัน. ภิกษุ
เหลานั้นมีการประกอบบุญกรรมไวในปางกอน ดังตอไปนี้
ไดยินวา ในอดีตกาล ศาสนาของพระกัสสปทศพล มีภิกษุ
อยูปารูปหนึ่ง อยูในกุฏมิ ุงดวยใบไม สรางไวที่ศิลาดาดในปา. ก็สมัย
นั้นโจร ๕๐๐ กระทําการปลนชาวบานเปนตน เลี้ยงชีพแบบโจรกรรม
กระทําโจรกรรม ถูกพวกมนุษยในชนบทพากันติดตาม หนีเขาปาไป ไม
เห็นอะไร ๆ ในที่นั้น ไมวาจะเปนรกชัฏหรือที่พึ่งอาศัย เห็นภิกษุนั้น
นั่งอยูบนแผนหินในที่ไมไกล จึงไหวแลวบอกเรื่องนั้น ออนวอนวา ขอ
ทานจงเปนที่พึ่งแกพวกกระผมเถิดขอรับ. พระเถระกลาววาที่พึ่งอื่นเชน
กับศีลของพวกทานไมมี จงสมาทานศีล ๕ กันทั้งหมดเถิด. โจรเหลานั้น
รับคําของทานแลว สมาทานศีล. พระเถระกลาววา ทานตั้งอยูในศีล
แลว ทานแมถึงชีวิตของตนจะพินาศไป ก็อยาเกรี้ยวกราดดวยการเบียด
เบียน ดังนีแ้ ลว จึงบอกวิธีอุปมาดวยเลื่อย. โจรเหลานั้นรับวา ดีละ.
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ลําดับนั้น ชาวชนบทเหลานั้นไปยังที่นั้น คนดูขางโนนขางนี้ พบพวก
โจรเหลานั้น ก็ปลงชีวิตเสียทั้งหมด. โจรเหลานั้น ไมไดทําแมมาตรวา
ความแคนเคืองใจในชนเหลานั้น มิไดขาดศีล ตายไปบังเกิดในเทวโลก
ชั้นกามาวจร. โจรเหลานั้นผูเปนหัวหนา ไดเปนเทพบุตรหัวหนา. ฝาย
โจรนอกนั้น ไดเปนบริวารของเทพบุตรผูหัวหนานั้นเอง. เทวบุตรเหลา
นั้น ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ สิ้นพุทธันดรหนึ่งในเทวโลก ในกาลพระผูมีพระภาคเจาของเรา จุตจิ ากเทวโลกแลวเทพบุตรผูเปนหัวหนา เกิดเปน
บุตรชาวประมงผูเปนนายบาน ในตระกูล ๕๐๐ ในเกวัฏคาม ใกลประตู
กรุงสาวัตถี. เขาขนานนามทานวา ยโสชะ. ฝายเทพบุตรนอกนั้น เกิด
เปนบุตรชาวประมงนอกนั้น. ดวยบุพเพสันนิวาส คนเหลานั้นทั้งหมด
เปนเพื่อนกันเลนฝุนดวยกัน เจริญวัยโดยลําดับ ยโสชะเปนเลิศกวาคน
เหลานั้น. เขารวมกันทั้งหมด ถือแหเที่ยวจับปลาในแมน้ําและในบึง
เปนตน. วันหนึ่ง เมื่อเขาทอดแหในแมน้ําอจิรวดี ปลาสีทองติดแห.
ชาวประมงทั้งหมดเห็นดังนั้น พากันราเริงยินดีวา ลูก ๆ ของพวกเรา
เมื่อจับปลา จับไดปลาทอง. ทีนั้นสหายทั้ง ๕๐๐ คนเหลานั้น ใสปลาลง
เรือ หามเรือไปแสดงแดพระราชา. พระราชาทรงเห็นดังนั้นทรงพระดําริวา พระผูมีพระภาคเจา จักทรงทราบเหตุที่ปลานี้เปนทอง จึงใหจับ
ปลานั้นไปแสดงแดพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาตรัสวา ผูนี้ เมื่อ
ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาเสื่อมไป บวชปฏิบัติผิด ทําศาสนาให
เสื่อมเกิดในนรก ไหมอยูในนรกนั้นสิ้นพุทธันดรหนึ่ง จุติจากอัตภาพ
นั้น เกิดเปนปลาในแมน้ําอจิรวดี ดังนี้ แลวจึงทรงใหปลานั้นนั่นแหละ
เลาถึงความที่เขาและมารดาพี่หญิงเกิดในนรก และพระเถระผูเปนพี่ชาย
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ของเขาปรินิพพานแลว จึงทรงแสดงกปลสูตร เพราะเหตุเกิดเรื่องนี้ขึ้น
บุตรของชาวประมง ๕๐๐ เหลานั้น สดับเทศนาของพระศาสดาแลว เกิด
ความสังเวชบรรพชาอุปสมบท ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา อยูโดยความ
สงัด แลวมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เตน โข
ปน ส เยน ยโสชปฺปมุขานิ ปฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานิ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตธ ตัดเปน เต อิธ. บทวา เนวาสิเกหิ ไดแก ผูอยูประจํา. บทวา ปฏิสมฺโมทมานา ความวา เมื่อ
ภิกษุเจาถี่นทําการปราศรัย โดยการปฏิสันถารมีอาทิวา ทานสบายดี
หรือ เมื่อจะปราศรัยอีก จึงปราศรัยกับภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น โดยนัยมี
อาทิวา สบายดีขอรับ. บทวา เสนาสนานิ ปฺาปยมานา ความวา
และถามถึงเสนาสนะที่ถึงแกอาจารย อุปชฌาย และแกตน พรอมดวยภิกษุ
เจาถิ่นเหลานั้น พากันจัดแจงเสนาสนะแกภิกษุเหลานั้นวา นี้ สําหรับ
อาจารยของทาน นี้ สําหรับอุปชฌายของทาน นี้ สําหรับพวกทานแลว
ตนเองไปในที่นั้นเปดประตูและหนาตาง ขนเตียงตั่ง และเสื่อลําแพนเปน
ตนออกมาปรบ แลวตบแตงตามที่ตั้งอยูเปนตนยังที่เดิม.
บทวา ปตฺตจีวรานิ ปฏิสามยมานา ความวา ใหเก็บสมณบริขาร
ดวยพูดอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานจงเก็บบาตร จีวร ภาชนะ กระติกน้ํา
และไมเทาของผมนี้. บทวา อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา ความวา ภิกษุ
ที่ชื่อวา ผูมีเสียงดัง เพราะอรรถวามีเสียงสูง เหตุแปลง อ อักษร ให
เปน อา อักษร. ภิกษุ ทีช่ ื่อวา ผูมีเสียงใหญ เพราะอรรถวาแผไปโดย
รอบ. บทวา เกวฏฏา มฺเ มจฺฉวิโลเป ไดแก ในการแยงชิงปลา
เหมือนชาวประมง. ทานแสดงวา ภิกษุเหลานั้น เปนเหมือนชาวประมงผู
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จับปลาไดนามวา เกวัฎ เพราะวนเวียนอยูในน้ํา คือเปนไปเพื่อจับปลา
ทอดแหลงในน้ําเพื่อจับปลา ไดมีเสียงอึกทึกครึกโครม โดยนัยมีอาทิวา
เขาหรือไมเขา จับไดหรือจับไมได และเหมือนชาวประมงเหลานั้น เมื่อ
มหาชนพากันไปในที่ ๆ เขาวางกระเชาปลาเปนตนไว แลวแยงกันพูด
เปนตนวา พวกทานใหปลาตัวหนึ่งแกเรา จงใหปลาพวงหนึ่งแกเรา ที่
ใหแกคนโนนตัวใหญ ทีใ่ หแกเราตัวเล็ก ดังนี้ และชื่อวา ผูมีเสียงอึกทึก
ครึกโครม โดยการปฏิเสธเปนตนของชนเหลานั้น.
บทวา เตเต ตัดเปน เต เอเต. บทวา กินฺนุ แกเปน กิสฺส นุ
อธิบายวา กิมตฺถ นุ แปลวา เพื่อเหตุอะไรหนอ. บทวา เตเม ตัดเปน
เต อิเม. บทวา ปณาเมมิ แปลวา นําออก. บทวา เต แกเปน เต
ตุมฺเห แปลวา ทานเหลานั้น. บทวา น โว มม สนฺติเก วตฺถพฺพ
ความวา พวกทานอยาอยูในสํานักเรา. ทรงแสดงวา เธอเหลาใดมายังที่
ประทับของพระพุทธเจาผูเชนเรา กระทําเสียงดังอยางนี้ อยูตามธรรมดา
ของตน จักกระทําใหสมควรอยางไร คนเชนพวกเธอไมมีกิจที่จะอยูใน
สํานักของเรา ดังนี้.
ก็บรรดาภิกษุเหลานั้นที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงประณามอยางนี้
แมรูปเดียวก็ไมไดใหคําตอบวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคทรง
ประณามขาพระองค ดวยเหตุเพียงเสียงดัง หรือไมไดใหคําอะไร ๆ อื่น
ดวยพุทธคารวะ ภิกษุทงั้ หมด เมื่อรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา
จึงกราบทูลวา เปนอยางนั้นพระเจาขา แลวพากันออกไป ก็ทา นเหลานั้น
ไดมีความคิดอยางนี้วา พวกเราจักเฝาพระศาสดา จักฟงธรรม จักอยูใน
สํานักพระศาสดา เพราะฉะนั้น จึงพากันมา แตพวกเรามายังสํานักพระ-
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ศาสดาผูเปนครูเห็นปานนี้ กระทําเสียงดัง นี้เปนโทษของพวกเราเทานั้น
พวกเราถูกประณามเพราะโทษ เราไมไดอยูในสํานักพระศาสดา ไมได
ชมพระโฉมมีวรรณะดังทองคําอันนํามาซึ่งความเลื่อมใสรอบดาน ไมได
ฟงธรรมที่ทรงแสดงดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ. ภิกษุเหลานั้นเกิดความ
นอยใจอยางรุนแรง แลวพากันหลีกไป.
บทวา สสาเมตฺวา ไดแก เก็บงําไวดวยดี. บทวา วฺชชี ไดแก
ชนบทอันมีชื่ออยางนี้. แมชนบทหนึ่งอันเปนที่ประทับของพระราชกุมาร
ชาวชนบทชือ่ วา วัชชี เขาจึงเรียกวา วัชชี นั่นเอง โดยภาษาที่ดาษดื่น.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา วชฺชีสุ ดังนี้ แมน้ําสายหนึ่งซึ่งสมมติกัน
วา เปนบุญของชาวโลกมีชื่ออยางนี้วา วัคคุมุทา. บาลีวา วัคคมุทา
ดังนี้ก็มี. บทวา อตฺถกาเมน ไดแก ปรารถนาแตประโยชนเทานั้น ไม
มุงถึงการประกอบอะไร ๆ. บทวา หิเตสินา ไดแก ปรารถนาประโยชน
คือมีปกติแสวงหาประโยชนเกื้อกูลกลาวคืออรรถ หรือที่เปนเหตุของ
ประโยชนนนั้ วา สาวกของเรา พึงหลุดพนจากวัฏทุกขเพราะเหตุไร
เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงชื่อวา ทรงอนุเคราะห เพราะอนุเคราะห
ไปตามสํานักของเวไนยสัตวแมในที่ไกล ไมคํานึงถึงความลําบากทางพระวรกายเลย เราถูกประณามเพราะอาศัยความอนุเคราะห ไมใชถูกประณาม
เพราะหวังความขวนขวายเปนตนของตน. เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคพุทธเจา ผูห นักในธรรม ผูทรงประณามแมเหตุเพียงทําเสียงดัง จึงควร
บูชาดวยสัมมาปฏิบัติเทานั้น ฉะนั้น อาวุโส เอาเถิด เราสําเร็จการอยู
อยางนั้น คือเราจะบําเพ็ญอปณณกปฏิปทา ดวยการประกอบสติสัมปชัญญะ
ในที่ทุกสถาน ทํากัมมัฏฐานตามที่กําหนดไวใหถึงที่สุด ชื่อวา สําเร็จ คืออยู
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ดวยอิริยาบถวิหารทั้ง ๔. บทวา ยถา โน วิหรต ความวา เมื่อเราอยู
โดยประการใด พระผูมพี ระภาคเจา พึงเปนผูมีพระทัยยินดี คืออันพวก
เราพึงใหโปรดปรานดวยสัมมาปฏิบัติบูชา.
บทวา เตเนวนฺตรวสฺเสน ไดแก ไมเลยวันมหาปวารณาในภาย
ในพรรษานั้นนั่นแล. บทวา ติสฺโส วิชฺชา สจฺฉากสุ ความวา ภิกษุ
๕๐๐ ทั้งหมดนั้นนั่นแล ไดกระทําใหประจักษแกตน ซึ่งวิชชา ๓ เหลานี้
คือ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๑ ทิพยจักขุญาณ ๑ อาสวักขยญาณ ๑ เพราะ
อรรถวาแทงตลอดขันธที่เคยอยูในกาลกอน และขันธคือโมหะอันเปนตัว
ปกปด. ในทีน่ ี้ พระองคทรงยกวิชชา ๓ ขึ้นแสดง โดยแสดงถึงการที่
ภิกษุเหลานั้นบรรลุ เพือ่ แสดงวา บรรดาโลกิยอภิญญา อภิญญา ๒ นี้
เทานั้น มีอุปการะมากแกอาสวักขยญาณ สวนทิพยโสตญาณ เจโตปริยญาณ
และอิทธิวิธญาณหาเปนเชนนั้นไม. จริงอยางนั้น ในเวรัญชสูตร พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงการที่พระองคทรงบรรลุ แกเวรัญชพราหมณ
จึงทรงแสดงวิชชา ๓ เทานั้น เพราะไมมีทิพยโสตญาณเปนตน. เมื่อเปน
อยางนี้ พระองคจึงไมทรงยกทิพยโสตญาณเปนตนแมที่มีอยูขึ้นแสดงแก
ภิกษุแมเหลานั้น เพราะภิกษุเหลานั้นมีอภิญญา ๖. เพราะกระทําอธิบาย
ดังวามานี้ พระองคจึงตรัสถึงการใชฤทธิของภิกษุเหลานั้นวา ภิกษุเหลานั้น
หายไป ณ ฝงแมน้ําวัคคุมุทามาปรากฏเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาในกูฏาคารศาลา.
บทวา ยถาภิรนฺต ไดแก ตามพอพระทัย คือตามพระอัธยาศัย.
จริงอยู ธรรมดาวาพระพุทธเจาทั้งหลายผูประทับอยูในที่แหงหนึ่ง ยอม
ไมมีความยินดี เพราะอาศัยความวิบัติแหงรมเงาและน้ํา หรือเสนาสนะ
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อันไมเปนที่สบาย หรือความที่พวกมนุษยไมมีศรัทธาเปนตน แมการ
ประทับอยูนานดวยทรงพระดําริวา อยูผาสุกเพราะความสมบูรณ ก็ไมมี
แกพระพุทธเจาทั้งหลาย. ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ใด
มนุษยทั้งหลายในที่นั้น ตั้งอยูในสรณะ สมาทานศีล บรรพชา หรือ
บรรลุโสดาปตติมรรคเปนตน พระศาสดาจึงประทับอยู เพื่อใหมนุษย
เหลานั้นตั้งอยูในสมบัติเหลานั้น เมือ่ ไมมีสมบัติอันนั้น พระองคก็เสด็จ
หลีกไป. ก็ในกาลนั้น พระองคไมมีพุทธกิจที่จะพึงกระทําในกรุงสาวัตถี.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ประทับ
อยูตามพอพระทัยในกรุงสาวัตถี เสด็จหลีกจาริกไปทางกรุงเวสาลี.
บทวา จาริกฺจรมาโน ไดแก เสด็จดําเนินไปทางไกล. ก็ชื่อวา
การเสด็จจาริกของพระผูมีพระภาคเจานี้ มี ๒ อยาง คือ เสด็จจาริกไป
โดยรีบดวน ๑ เสด็จจาริกไปโดยไมรบี ดวน ๑. ใน ๒ อยางนั้น การที่
พระองคทรงเห็นโพธเนยยบุคคลแมในที่ไกล ก็รีบเสด็จไปเพื่อใหบุคคล
นั้นตรัสรู ชื่อวาเสด็จจาริกไปโดยรีบดวน. การเสด็จไปโดยรีบดวนนั้น
พึงเห็นในการตอนรับพระมหากัสสปเปนตน. สวนการเสด็จจาริกไป
อนุเคราะหสัตวโลก ดวยการเสด็จเที่ยวบิณฑบาตเปนตน โดยหนทางโยชน
หนึ่งและกึ่งโยชนทุกวัน ตามลําดับคามนิคมและราชธานี นี้ชอื่ วาการเสด็จ
จาริกไปโดยไมรีบดวน. ก็การเสด็จจาริกโดยไมรบี ดวนนี้แหละทานประสงคเอาในที่นี้. บทวา ตทวสริ แกเปน เตน อวสริ หรือ ต อวสริ
คือเสด็จไป อธิบายวา เสด็จเขาไปโดยประการนั้น. บทวา ตตฺร ไดแก
ใกลกรุงเวสาลีนั้น. บทวา สุท เปนเพียงนิบาต. บทวา เวสาลิย ไดแก
นครของพวกเจาลิจฉวี ซึ่งไดนามวาเวสาลีเพราะเปนเมืองขยายใหกวางขวาง
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ถึง ๓ ครั้ง. บทวา มหาวเน ความวา ชื่อวาปามหาวัน ไดแกปาที่เกิด
เอง ไมมีใครปลูกสราง เปนปาใหญมีเขตกําหนด. ก็ปามหาวันใกลเคียง
เมืองกบิลพัสดุ เปนปาไมมีเขตกําหนดเนื่องเปนอันเดียวกับปาหิมวันต
ตั้งจดมหาสมุทร. ปามหาวันนี้ หาเปนเชนนั้นไม. ชื่อวาปามหาวัน
เพราะเปนปาใหญมีเขตกําหนด. บทวา กูฏาคารสาลาย ความวา ใน
อารามที่สรางอุทิศพระผูมีพระภาคเจาในปามหาวันนั้น พระคันธกุฎีของ
พระผูมีพระภาคพุทธเจา สมบูรณดวยอาการทั้งปวง สรางโดยมุงหลังคา
เปนวงกลมมีทรวดทรงคลายหงส โดยมีกูฏาคารอยูภายใน ชือ่ วา กูฏาคารศาลา. ในกูฏาคารศาลานั้น. บทวา วคฺคุมทาตีริยาน ไดแก ผูอยูริมฝง
แมน้ําวัคคุมุทา. บทวา เจตสา เจโต ปริจฺจ มนสิกริตฺวา ความวา
ทรงมนสิการกําหนดจิตของภิกษุเหลานั้น ดวยพระทัยของพระองค.
อธิบายวา ทรงทราบคุณวิเศษที่ภิกษุเหลานั้นบรรลุ ดวยเจโตปริยญาณ
หรือสัพพัญุตญาณ.
บทวา อาโลกชาตา วิย แปลวา เหมือนเกิดแสงสวาง. นอกนั้น
เปนไวพจนของบทวา อาโลกชาตา นั้น เหมือนกัน. อธิบายวา เหมือน
แสงสวางพระจันทร ๑,๐๐๐ ดวง และพระอาทิตย ๑,๐๐๐ ดวง. ก็
เพราะเหตุที่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ซึ่งมีพระยโสชะเปนประมุขนั้น เปนผูสวาง
ไสว เพราะกําจัดมืดคืออวิชชาโดยประการทั้งปวงอยู. ฉะนัน้ พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสรรเสริญภิกษุเหลานั้น โดยการอางถึงการพรรณนาคุณ
ในที่ภิกษุเหลานั้นสถิตอยู โดยนัยมีอาทิวา อานนท ทิศนั้นเปนเหมือน
แสงสวางของเรา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ยสฺส ทิสาย วคฺคุมุทาตีริยา ภิกฺขู วิหรนฺติ ภิกษุทั้งหลายผูอยูที่ริมฝงแมน้ําวัคคุมุทา อยูใน
ทิศใด.
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บทวา อปฺปฏิกูลา แปลวา ไมนาเกลียด อธิบายวา นาชอบใจ
คือนารื่นรมยใจ. จริงอยู ถิ่นที่ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญผูสมบูรณดวย
คุณมีศีลเปนตนอยูนั้น มีอาการดังที่ลุมขลุขละไมสม่ําเสมอก็จริง ถึงกระนั้น สถานที่นั้น ก็เปนทีฟ่ ูใจ นารื่นรมยใจทีเดียว. สมจริงดังที่พระองค
ตรัสไววา
พระอรหันตทั้งหลายอยูในที่ใด ไมวาจะเปนบาน
ก็ตาม ปาก็ตาม ที่ลุมหรือที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเปนภูมิ
ที่นารื่นรมยใจ.
บทวา ปหิเณยฺยาสิ แปลวา พึงสงไป. บทวา สตฺถา อายสฺมนฺตาน ทสฺสนกาโม นี้ เปนบทแสดงถึงอาการที่สงไปในสํานักของภิกษุ
เหลานั้น ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นประโยชนทพี่ ระองคทรง
ประณามภิกษุเหลานั้นถึงที่สุด มีพระทัยยินดี จึงตรัสบอกความประสงค
ที่จะเห็นภิกษุเหลานั้นแกพระเถระ. ไดยินวา พระองคไดมีพระดําริอยาง
นี้วา เราประณามภิกษุเหลานี้ เพราะกระทําเสียงดังลั่น เมื่อเปนเชนนั้น
ภิกษุเหลานั้นก็ถูกทานอานนทโจททวง เหมือนมาอาชาไนยตัวเจริญถูกตี
ดวยแส ไดรบั ความสลดใจแลว จึงเขาไปยังปาเพื่อใหเราโปรดปราน เพียร
พยายามอยู จักทําใหแจงพระอรหัตโดยพลันทีเดียว. บัดนีพ้ ระองคทรง
เห็นภิกษุเหลานั้นบรรลุพระอรหัต มีพระทัยยินดีดวยการบรรลุพระอรหัต
นั้น มีพระประสงคจะเห็นภิกษุเหลานั้น จึงทรงบัญชาทานพระอานนท
ผูเปนธรรมภัณฑาคาริกอยางนั้น. บทวา โส ภิกขฺ ุ ไดแก ภิกษุรูปหนึ่ง
ผูไดอภิญญา ๖ ถูกทานพระอานนทเถระสั่งดังนั้น. บทวา ปมุเข แปลวา
ในที่พรอมหนา.
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บทวา อาเนฺชสมาธินา ไดแก ดวยสมาธิอันสัมปยุตดวยอรหัตผลอันมีจตุตถฌานเปนบาท. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา มีอรูปฌาน
เปนบาท ดังนี้ก็มี. บาลีวา อาเนฺเชน สมาธินา ดวยสมาธิอันไม
หวั่นไหว ดังนี้ก็มี. ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงทราบ
การมาของภิกษุเหลานั้น ไมทรงกระทําปฏิสันถาร ทรงเขาสมาบัติอยาง
เดียว ? เพื่อใหภิกษุเหลานั้นรูวาพระองคเขาสมาบัติจึงเขาดวย เพื่อแสดง
การอยูรวมของภิกษุเหลานั้นที่พระองคทรงประณามในกาลกอนวา เสมอ
กับพระองคในบัดนี้ เพื่อแสดงอานุภาพ และเพื่อแสดงการพยากรณ
พระอรหัตผลโดยเวนการเปลงวาจา. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา เพื่อ
ทรงกระทําปฏิสันถารอันไมทั่วไปแกคนอื่น โดยทําความสุขอันยอดเยี่ยม
ใหเกิดขึ้นแกภิกษุเหลานั้น ผูที่พระองคทรงประณามในกาลกอน บัดนี้
มายังสํานักของพระองค. ทานแมเหลานั้นทราบพระอัธยาศัยของพระผูมีพระภาคเจา จึงเขาสมาบัตินั้นนั่นแหละ. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
กตเมน นุ โข ภควา วิหาเรน เอตรหิ วิหรติ บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอยูดวยธรรมเครื่องอยู อะไรหนอแล.
ก็ในที่นี้ รูปาวจรจตุตถฌาน ถึงความไมหวั่นไหว เพราะประกอบ
ดวยโวทานธรรม ๑๖ ประการ มีความไมฟุบลงเปนตน อันเปนมูลเหตุ
แหงฤทธิ์ เพราะธรรมอันเปนขาศึกมีโกสัชชะเปนตน อยูไกลแสนไกล
ทานเรียกวา อาเนญชะ เพราะอรรถวาตนเองก็ไมหวั่นไหว. สมจริงดัง
คําที่ทานกลาวไววา
จิตที่ไมฟุบลง ชื่อวาอาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหว
ในโกสัชชะ ๑ จิตที่ไมฟูขึ้น ชื่อวาอาเนญชะ เพราะ
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ไมหวั่นไหวในอุทธัจจะ ๑ จิตไมยินดียิ่ง ชื่อวา
อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวในราคะ ๑ จิตไมผลัก
ออกชือ่ วาอาเนญชะ เพราะไมหวัน่ ไหวในพยาบาท ๑
จิตที่ไมเกี่ยวเกาะ ชือ่ วาอาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวในทิฏฐิ ๑ จิตที่ไมผูกพัน ชือ่ วาอาเนญชะ เพราะ
ไมหวั่นไหวในฉันทราคะ ๑ จิตที่หลุดพน ชือ่ วา
อาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวในกามราคะ ๑ จิตที่
ไมพัวพัน ชื่อวาอาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวใน
กิเลส ๑ จิตที่ไมมีเขตแดนเปนตน ชื่อวาอาเนญชะ
เพราะไมหวั่นไหวในเขตแดนคือกิเลส ๑ จิตที่มี
อารมณเปนหนึ่ง ชือ่ วาอเนญชะ เพราะไมหวั่นไหว
ในกิเลสตาง ๆ ๑ จิตที่ศรัทธากํากับแลว ชื่อวาอาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวในอสัทธิยะ (ความไมมี
ศรัทธา) ๑ จิตที่วริยะกํากับแลว ชื่อวาอาเนญชะ
เพราะไมหวั่นไหวในโกสัชชะ ๑ จิตที่สติกํากับแลว
ชื่อวาอาเนญชะ เพราะไมหวั่นไหวในปมาทะ ๑ จิตที่
สมาธิกาํ กับแลว ชื่ออาเนญชะ เพราะไมหวัน่ ไหว
ในอุทธัจจะ ๑ จิตที่ปญญากํากับแลวชื่อวาอาเนญชะ
เพราะไมหวั่นไหวในอวิชชา ๑ จิตที่ถึงความสวาง
แลว ชือ่ วาอาเนญสชะ เพราะไมหวั่นไหวในความมืด
(คืออวิชชา) ๑.
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อนึ่ง พระโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา การบัญญัติฌาน ๕
เหลานี้วาเปนอาเนญชะ คือรูปาวจรจตุตถฌานเทานั้นที่เปนไปดวยอํานาจ
การเจริญการสํารอกรูป ๑ อรูปาวจรฌาน ๔ ที่เปนไปโดยจําแนกตาม
อารมณ. บรรดาฌานเหลานั้น อรหัตผลสมาบัติทําฌานอยางใดอยาง
หนึ่งใหเปนบาทแลวจึงเขา ชื่อวาอาเนญชสมาธิ.
บทวา อภิกกฺ นฺตาย แปลวา ลวงไปแลว. บทวา นิกฺขนฺเต แปลวา
ผานไปแลว. อธิบายวา ปราศไปแลว. บทวา ตุณหฺ ี อโหสิ ความวา
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเปนผูนิ่งโดยดุษณีภาพอันประเสริฐ. บทวา
อุทฺธเสฺต อรุเณ แปลวา เมื่ออรุณขึ้นไป. ชื่อวาอรุณ ไดแก แสงสวาง
ที่ขึ้นกอนพระอาทิตยขึ้นทีเดียว ในปุรัตถิมทิศ. บทวา นนฺทิมุขิยา
ความวา เมือ่ ราตรีเกิดแลว สวางแลว เหมือนแสงอรุณที่เปนประธาน
ในการทําเหลาสัตวผูอาศัยแสงดวงอาทิตยใหราเริง เพราะอรุณแหงราตรี
ขึ้นนั่นเอง.
บทวา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏหิตฺวา ความวา ออกจากอาเนญชสมาธิ คือ จากผลสมาบัติ อันสัมปยุตดวยอรหัตผลนั้น. ตามเวลาที่
กําหนด. บทวา สเจ โข ตฺว อานนฺท ชาเนยฺยาสิ ความวา ดูกอน
อานนท ถาทานพึงรูอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุเหลานั้น
ยับยั้งอยูดวยสุขอันเกิดแตสมาบัติชื่อนี้ ตลอดกาลเพียงเทานี้ไซร. ดวย
บทวา เอตฺตกมฺป เต นปฺปฏิภาเสยฺย พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง
แสดงวา ความแจมแจงปรากฏแกเธอ ๓ ครั้ง โดยนัยมีอาทิวา ราตรี
ผานไปแลว พระเจาขา ดังนี้ ซึ่งหมายถึงการปราศรัยอันเปนฝายโลกีย
แมเพียงเทานี้ก็ยังไมปรากฏแกเธอ. ดูกอนอานนท ก็เพราะเหตุที่เธอเปน
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เสขบุคคล ไมรูสมาบัติวิหารธรรมอันเปนของพระอเสขะ ฉะนั้น เธอจึง
ถึงความขวนขวายที่จะใหเราทําการปราศรัยอันเปนฝายโลกีย แกภิกษุ
เหลานี้. แตเราพรอมดวยภิกษุเหลานี้ยับยั้งอยูตลอดราตรีทั้ง ๓ ยาม ดวย
การปราศรัยอันเปนโลกุตระนั่นแล จึงตรัสวา อหฺจ อานนฺท อิมานิ จ
ปฺจ ภิกขฺ ุสตานิ สพฺเพว อาเนฺชสมาธินา นิสนิ ฺนมฺหา ดูกอ นอานนท
เรากับภิกษุ ๕๐๐ รูป ทั้งหมดนี้ นั่งดวยอาเนญชสมาธิ.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ถึงอรรถคือความที่ภิกษุเหลานั้นมีความชํานาญ กลาวคือความสามารถใน
การเขาอาเนญชสมาบัติพรอมกับพระองคนี้. บทวา อิม อุทาน ความวา
ทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึงสภาวะที่ภิกษุเหลานั้นเปนผูสําเร็จในการละ
ราคะเปนตนไดเด็ดขาด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส ชิโต กามกณฺฏโก ความวา
กามคือกิเลส ชื่อวาเปนหนาม เพราะอรรถวาทิ่มแทงธรรมอันเปนปฏิปกษ
ตอกุศลธรรม อันเปนเหตุใหพระอริยบุคคลชนะ คือละไดโดยเด็ดขาด
ดวยคํานั้น พระองคทรงแสดงถึงภาวะที่พระอริยบุคคลนั้นไมมีความยินดี.
บาลีวา คามกณฺฏโก ดังนี้ก็มี. พระบาลีนั้นมีอธิบายดังนี้ หนามใน
บาน ไดแกวัตถุกามทั้งสิ้นอันเปนที่ตั้งแหงหนาม อันพระอริยบุคคลใด
ชนะแลว เพราะฉะนั้น ความชนะของพระอริยบุคคลนั้น พึงทราบโดย
การละฉันทราคะอันเนื่องดวยวัตถุกามนั้น ดวยคํานั้น เปนอันพระองค
ตรัสถึงอนาคามิมรรคของภิกษุเหลานั้น เชื่อมความวา ก็ความดาอัน
พระอริยบุคคลชนะแลว. แมในบทวา วโธ จ พนฺธนฺจ นี้ ก็นัยนี้
เหมือนกัน. ในการดาเปนตนนั้น ทรงแสดงความไมมีวจีทุจริต ดวย
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การชนะการดา, ทรงแสดงความไมมีกายทุจริต ดวยธรรมนอกนี้. ดวย
คํานั้น เปนอันพระองคตรัสมรรคที่ ๓ ดวยการละพยาบาทอันมีการดา
เปนตนนั้นเปนนิมิตไดโดยเด็ดขาด. อีกอยางหนึ่ง เปนอันตรัสถึงมรรค
ที่ ๓ ดวยการตรัสถึงชัยชนะการดาเปนตน, การขมการดาเปนตนไดเด็ด
ขาด เปนอันทรงประกาศในมรรคที่ ๓ นั้น. แมทั้ง ๒ บท ก็ทรงแสดง
ถึงความที่ภิกษุเหลานั้นไมมีความยินราย. บทวา ปพฺพโต วิย โส ิโต
อเนโช ความวา อันตราย คือกิเลสอันเปนตัวหวั่นไหว ทานเรียกวา
เอชา, ชื่อวาอเนชา เพราะไมมีกิเลสที่เหลืออันเปนเหตุใหหวั่นไหว ตั้ง
อยู คือเปนเชนกับภูเขาเปนแทงทึบ เพราะไมหวั่นไหวดวยกิเลสทั้งปวง
และดวยสมคือการวารายของผูอื่น เหตุไมมีความหวั่นไหวนั่นเอง. บทวา
สุจทุกฺเขสุ น เวธติ ส ภิกฺขุ ความวา ภิกษุนั้น คือผุทําลายกิเลสแลว
ยอมไมหวั่นไหวอันมีสุขและทุกขเปนเหตุ เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบ
ความโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรวมถึงความเปนผูคงที่ ดวยการบรรลุพระอรหัตของภิกษุเหลานั้น จึงทรงเปลงอุทานอันมีบุคคลเอกเปนที่ตั้งดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาโสชสูตรที่ ๓
๔. สารีปุตตสูตร
วาดวยพระสารีบตุ รดุจภูเขา
[๗๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
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อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
ทานพระสารีบุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเบื้องหนา อยูใน
ที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นทานพระสารีบุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเบื้องหนา อยูในที่ไมไกล.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุผูดุจภูเขา ยอมไมหวั่นไหวเพราะความสิ้น
โมหะ เหมือนภูเขาหินไมหวั่นไหว ตั้งอยูดวยดีฉะนั้น.
จบสารีปุตตสูตรที่ ๔
อรรถกถาสารีปุตตสูตร
สารีปุตตสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปริมขุ สตึ อุปฏเปตฺวา ความวา ตั้งสติใหมุงตรงตอ
อารมณ คือ ตั้งสติไวในที่ใกลหนา. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวในวิภังควา สตินี้เปนอันปรากฏแลว ปรากฏดวยดีแลว ที่ปลาย
นาสิก หรือที่มุขนิมิต ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา ตั้งสติไวตรงหนา. อีกอยางหนึ่ง บทวา ปริ มีอรรถวา กําหนด.
บทวา มุข มีอรรถวา นําออก. บทวา สติ มีอรรถวา ปรากฏ. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปริมขุ  สตึ. ก็ในที่นี้ พึงทราบอรรถโดยนัย
ดังกลาวแลวในปฏิสัมภิทา ดวยประการฉะนี้. ในขอนั้น มีความสังเขป
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ดังตอไปนี้. ก็บทวา นิยยฺ าน ในบทวา ปริคฺคหิตนิยฺยานสตึ กตฺวา นี้
พึงเห็นอารมณที่สติหยั่งลง. ก็ในขอนี้ ความตนและความหลัง พึงเห็น
สติควบคุมอารมณไวไดทั้งหมด นอกนั้น พึงเห็นการประมวลสวนเบื้อง
ตนแหงสมาบัติ. อีกอยางหนึ่ง ฌาน ทานเรียกวาสติ โดยยกสติขึ้นเปน
ประธาน เหมือนในประโยคมีอาทิวา ภิกษุใด บริโภคกายคตาสติ. ถามวา
ก็ฌานนั้นเปนไฉน ? ตอบวา ไดแกฌานอันสัมปยุตดวยอรหัตผล ที่
กระทํารูปาวจรจตุตถฌานใหเปนบาทแลวจึงเขา. ถามวา ก็ฌานนั้นจะ
พึงรูไดอยางไร ? ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงประกาศความที่
พระเถระไมหวั่นไหวพรอมดวยคุณวิเศษ เพราะประกอบดวยอาเนญชสมาธิ และความที่พระเถระนั้นเปนผูอันอะไร ๆ ใหหวั่นไหวไมได โดย
เปรียบดวยภูเขา จึงทรงเปลงอุทานนี้ เพราะเหตุนั้น ยอมรูเนือ้ ความนี้ได
ดวยคาถานั่นแหละ. ก็นมี้ ิใชพระเถระนั่งเพื่อแทงตลอดสัจจะ โดยที่แท
นั่งเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน. จริงอยู ในกาลกอนนั้นแล เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกทีฆนขปริพาชก หลานของพระเถระ ทีถ่ ้ํา
สุกรขาตา พระมหาเถระนี้ถึงที่สุดกิจแหงการแทงตลอดสัจจะแล.
บทวา เอตมตฺถ ความวา พระองคทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ถึงอรรถนี้ กลาวคือความที่พระเถระอันอะไร ๆ ใหหวั่นไหวไมได เพราะ
ประกอบดวยอาเนญชสมาธิ และเพราะถึงความเปนผูคงที่ จึงทรงเปลง
อุทานนี้ ประกาศความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาป ปพฺพโต เสโล ความวา เหมือน
ภูเขาศิลาเปนแทงทึบ ลวนแลวดวยหิน ไมใชภเู ขาดินรวน หรือไมใช
ภูเขาเจือดิน. บทวา อจโล สุปฺปติฏิโต ความวา มีรากตั้งอยูดวยดี ไม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 325

หวั่น ไมไหว ดวยลมตามปกติ. บทวา เอว โมหกฺขยา ภิกขฺ ุ ปุพฺพโตว
น เวธติ ความวา ภิกษุชื่อวาละอกุศลทั้งปวงได เพราะละโมหะไดเด็ดขาด
และเพราะละอกุศลทั้งปวงมีโมหะเปนมูล ยอมไมหวั่น คือไมไหวดวยโลกธรรม เหมือนภูเขานั้นไมสะเทือนดวยลมตามปกติ. อีกอยางหนึ่ง เพราะ
เหตุที่พระนิพพานและพระอรหัตทานเรียกวา โมหักขยะ ฉะนั้น ภิกษุนั้น
จึงชื่อวาตั้งอยูดวยดีแลวในอริยสัจ ๔ เพราะบรรลุพระนิพพานและพระอรหัต เหตุสิ้นไปแหงโมหะ แมในเวลาที่ไมเขาสมาบัติก็ไมหวั่นไหวดวย
อะไร ๆ เหมือนภูเขาดังกลาวแลว. อธิบายวา จะปวยกลาวไปไยในเวลา
เขาสมาบัติเลา.
จบอรรถกถาสารีปุตตสูตรที่ ๔
๕. โกลิตสูตร
วาดวยกายคตาสติ
[๗๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง มีกายคตาสติอันตั้งไว
แลวในภายใน อยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาได
ทรงเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งคูบัลลังก ตัง้ กายตรง มีกายคตาสติ
อันตั้งไวดีแลวในภายใน อยูในที่ไมไกล.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 326

ภิกษุเขาไปตั้งกายคตาสติไวแลว สํารวมแลวใน
ผัสสายตนะ ๖ มีจติ ตั้งมั่นแลวเนือง ๆ พึงรูนิพพาน
ของตน.
จบโกลิตสูตรที่ ๕
อรรถกถาโกลิตสูตร
โกลิตสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กายคตาย สติยา ความวา มีสติอันไปในกาย คือมีกาย
เปนอารมณ ดวยอํานาจกายานุปสสนา. บทวา สติยา นี้ เปนตติยาวิภัตติ
ใชในลักษณะอิตถัมภูต. ภายในตนชื่อวาอัชฌัตตะ ในบทวา อชฺฌตฺต นี้.
เพราะฉะนั้น จึงมีความวา ในตน คือในสันดานของตน. อีกอยางหนึ่ง
พึงทราบเนื้อความของบทวา อชฺฌตฺต วา โคจรชฺฌตฺต เพราะทานประสงคเอาประชุมสวนทั้ง ๓๒ มีผมเปนตน อันเปนตัวกรรมฐาน วากาย
ในที่นี้. บทวา สุปติฏิตาย ความวา ปรากฏดวยดีในกาย อันเปน
ภายในตน หรืออันเปนภายในอารมณ. ถามวา ก็สติที่ทานกลาววา
ปรากฏดวยดีภายในตน คืออะไร ? ตอบวา คือ สติอันปรากฏในกายดวย
อํานาจอุปจาระและอุปปนาของพระโยคีผูยังปฏิกูลมนสิการใหเปนไปใน
อาการ ๓๒ มีผมเปนตน อันเปนภายในที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวากาย
โดยนัยมีอาทิวา ผม ขน มีอยูในกายนี้นั้น ทานเรียกวา กายคตาสติ. ก็
กายคตาสตินี้ฉันใด สติอนั ปรากฏในกายดวยอํานาจอุปการะและอัปปนา
ตามควรของพระโยคีผูยังมนสิการใหเปนไปดวยอํานาจสติสัปชัญญะใน
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อานาปานะ และอิริยาบถ ๔ และดวยอํานาจอุทธุมาตกอสุภะ และวินีลกอสุภะเปนตน ก็เรียกวากายคตาสติฉันนั้น. ก็ในที่นี้ กายคตาสติภายใน
ตน กําหนดธาตุทั้ง ๔ มีปฐวีธาตุเปนตน ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง
คือดวยอาการหนึ่งในอาการ ๔ มีสสัมภารสังเขปเปนตน ปรากฏโดยการ
กําหนคอนิจจลักษณะเปนตนของธาตุเหลานั้น เปนสติอันสัมปยุตดวย
วิปสสนา ทานประสงคเอาวา กายคตาสติ. ก็พระเถระเห็นแจงอยางนั้น
จึงนั่งเขาผลสมาบัติของตนเทานั้น. แมในที่นี้ ความที่เนื้อความแหงพระคาถานี้จะรูแจงไดอยางนั้น พึงประกอบตามแนวแหงนัยที่กลาวไวโดยนัย
วา น จาย นิสชฺชา ก็การนั่งนี้มิใช. . . ดังนี้เปนตน.
บทวา เอตมตฺถ ความวา ทรงทราบอรรถนี้ กลาวคือการที่พระเถระเจริญวิปสสนาในกายานุปสสนาสติปฏฐาน โดยการกําหนดธาตุ ๔
เปนประธานแลวจึงเขาผลสมาบัติ. บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลง
อุทานนี้ อันแสดงการบรรลุพระนิพพานดวยสติปฏฐานุภาวนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สติ กายคตา อุปฏิตา ความวา สติ
มีลักษณะดังกลาวแลวในกาลกอน ชื่อวาละธรรมอันเปนปฏิปกษเสียได
เพราะถึงภาวะที่ชวยในการทํากิจของสมาธิ วิริยะ และปญญาซึ่งมีศรัทธา
เปนตัวนําใหสําเร็จตามหนาที่ของตน แตนั้นเปนความสละสลวยอยางแรง
ที่เดียว เขาไปกําหนดสภาวะที่ไมผิดแผกดวยอํานาจกายสังวร ตามที่กลาว
แลว และดวยอํานาจการรวมอรรถไวเปนอันเดียวกันตั้งอยู. ดวยคํานี้
ทรงแสดงถึงสติอันไป ๆ มา ๆ อยูกับปญญา ซึ่งกําหนดปจจัยทั้งหลาย ดวย
การกําหนดธาตุ ๔ กลาวคือกาย และอุปาทารูปที่อาศัยธาตุ ๔ นั้น ตอ
แตนั้น จึงเปนไปดวยอํานาจกําหนดปจจัยเหลานั้น โดยเปนอนิจจลักษณะ
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เปนตน อีกอยางหนึ่ง เมื่อวาโดยยกสติขึ้นเปนประธาน จึงทรงแสดง
เฉพาะการสืบๆ กันมา แหงปญญาอันนับเนื่องในปริญญา ๓ อันสัมปยุตดวยสตินั้น. บทวา ฉสุ ผสฺสายตเนสุ สวุโต ความวา พระโยคีผู
ประกอบดวยความเปนผูมีสติปรากฏในกายตามที่กลาวแลว จึงปฏิเสธ
ความเปนไปแหงปญญา เพราะเมื่อไปเจริญกายานุปสสนาในทวารทั้ง ๖
มีจักขุทวารเปนตน อันเปนเหตุแหงผัสสะ อภิชฌาเปนตนที่ควรจะเกิด
ก็เกิดขึ้น เมือ่ จะปดกั้นอภิชฌาเปนนั้น จึงตรัสเรียกวา ผูสํารวมใน
ทวาร ๖ มีจักขุทวารเปนตนนั้น. ดวยคํานั้น ทรงแสดงถึงญาณสังวร.
บทวา สตต ภิกฺขุ สมาหิโต ความวา ภิกษุนั้นมีสติปรากฏแลว
อยางนั้นและสํารวมแลวในทวารทั้งปวง ไมปลอยจิตไปในอารมณอันมาก
หลาย พิจารณาโดยอนิจจลักษณะเปนตน เจริญวิปสสนา เมื่อญาณแกกลา
ดําเนินไปอยู ก็มีจิตตั้งมั่นดวยสมาธิอันสัมปยุตดวยวิปสสนา เปนไปติดตอ
ไมขาดระยะทีเดียว ตั้งแตลําดับอนุโลมญาณจนถึงเกิดโคตรภูญาณ. บทวา
ชฺา นิพพฺ านมตฺตโน ความวา พระนิพพานอันเปนอสังขตธาตุนํามา
ซึ่งความสุขอยางแทจริง โดยเปนอารมณอันดีเยี่ยมแกมรรคญาณและผลญาณ ซึ่งไดบัญญัติวา อัตตา เพราะไมเปนอารมณของปุถุชนอื่น แมโดย
ที่สุดความฝน แตเพราะเปนแผนกหนึ่งแหงมรรคญาณและผลญาณนั้น ๆ
ของพระอริยเจาทั้งหลาย และเพราะเปนเชนกับอัตตา จึงเรียกวา อตฺตโน
ของตน พึงรูคือพึงทราบพระนิพพานนั้น อธิบายวา พึงรูแจง คือ พึง
ทําใหแจงดวยมรรคญาณและผลญาณทั้งหลาย. ดวยคํานั้น ทรงแสดงถึง
ความที่พระอริยเจาทั้งหลายมีจิตนอมไปในพระนิพพาน. จริงอยู พระ-
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อริยะเจาทั้งหลายยอมอยู แมในเวลาที่อธิจิตเปนไป ก็อยูโดยภาวะที่นอม
โนมโอนไปในพระนิพพานโดยสวนเดียวเทานั้น. ก็ในที่นี้ สติเปนไปใน
กายปรากฏแกภิกษุใด ภิกษุนั้นสํารวมแลวในผัสสายตนะ ๖ ตอแตนั้น
ก็มีจิตตั้งมั่นเนือง ๆ พึงรูพ ระนิพพานของตน ดวยการกระทําใหประจักษ
แกตน พึงทราบการเชื่อมบทแหงคาถาอยางนี้ดวยประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคเจาเปนธรรมราชา ทรงแสดงทางเปนเครื่องนําออกของภิกษุรูป
หนึ่ง โดยมุข คือกายานุปสสนาสติปฏฐานจนถึงพระอรหัตดวยประการ
ฉะนี้. อีกนัยหนึ่ง ดวยบทวา สติ กายคตา อุปฏิตา นี้ ทรงแสดงถึง
กายานุปสนาสติปฏฐาน. บทวา ฉสุ ผสฺสายตเนสุ สวุโต ความวา
ชื่อวา ผัสสายตนะ เพราะเปนที่มาตอ คือเปนเหตุแหงผัสสะ ในผัสสายตนะเหลานั้น. ชื่อวาสํารวมแลว เพราะตัณหาเปนตนไมเปนไปในเวทนา ๖
มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเปนตน อันมีผัสสะเปนเหตุ คือเกิดขึ้นเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ดวยคํานั้น ทรงแสดงถึงเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน. บทวา
สตต ภิกฺขุ สมาหิโต ความวา ภิกษุชื่อวาตั้งมั่นติดตอตลอดกาลเปนนิตย
ไมมีระหวางคั่น เพราะไมมีความฟุงซาน ก็ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูไมฟุงซาน
เพราะถึงที่สุดดวยสติปฏฐานภาวนา โดยประการทั้งปวง. จริงอยู เมื่อเธอ
พิจารณากําหนดไดอยางเด็ดขาดทีเดียว ในอุปาทานขันธ ๕ อันตางโดย
ประเภทแหงกาลมีอดีตกาลเปนตนแล. ดวยคํานี้ ทรงแสดงถึงสติปฏฐาน
ที่เหลือ. บทวา ชฺา นิพฺพานมตฺตโน ความวา ภิกษุผูทําลายกิเลส ถึง
ที่สุดแหงสติปฏฐานภาวนาทั้ง ๔ ดํารงอยูดวยอาการอยางนี้ ตนเอง
นั่นแหละ พึงรูกิเลสนิพพานของตนดวยปจจเวกขณญาณ.
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อีกอยางหนึ่ง ดวยบทวา สติ กายคตา อุปฏิตา นี้ ทรงแสดงถึง
ความที่พระเถระเปนผูถึงความไพบูลยดวยสติ ดวยการแสดงถึงการกําหนด
รูตามสภาวะแหงกายของตนและของคนอื่น. ดวยบทวา ฉสุ ผสฺสายตเนสุ สวุโต นี้ ทรงแสดงถึงการที่พระเถระถึงความไพบูลยดวยปญญา
อันประกาศถึงสัมปชัญญะ ดวยสามารถแหงการอยูดวยความสงบเปนตน
อันแสดงถึงความสํารวมอยางแทจริง ในทวาร ๖ มีจักขุทวารเปนตน.
ดวยบทวา สตต ภิกฺขุ สมาหิโต นี้ ทรงแสดงอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙
โดยแสดงถึงความเปนผูมากดวยสมาบัติ. ก็ภิกษุผูเปนอยางนี้ พึงรู
นิพพานของตน คือ พึงรู พึงคิดถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุของตน
อยางเดียวเทานั้น เพราะไมมีกรณียกิจอันยิ่ง เพราะทํากิจเสร็จแลว
อธิบายวา แมกิจอื่นที่เธอจะพึงคิดก็ไมมี.
จบอรรถกถาโกลิตสูตรที่ ๕
๖. ปลนิ ทวัจฉสูตร
วาดวยวาทะวาคนถอย
[๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะ
ยอมรองเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอย ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวย
กัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
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พระองคผูเจริญ ทานพระปลินทวัจฉะยอมรองเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะ
วาคนถอย ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งวา
ดูกอนภิกษุ เธอจงไปเรียกปลินทวัจฉภิกษุมาตามคําของเราวา ดูกอน
อาวุโสวัจฉะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลวเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทาน
ปลินทวัจฉะวา ดูกอนอาวุโส พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทานพระปลินทวัจฉะรับคําภิกษุนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถาม
ทานพระปลินทวัจฉะวา ดูกอนปลินทวัจฉะ ไดยินวา เธอยอมรองเรียก
ภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอยจริงหรือ ทานพระปลินทวัจฉะทูลรับวา
อยางนั้น พระเจาขา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการถึงขันธอันมีในกอน
ของทานพระปลินทวัจฉะ แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายอยายกโทษวัจฉภิกษุเลย วัจฉภิกษุยอมไมมุงโทษ เรียกภิกษุ
ทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอย วัจฉภิกษุเกิดในสกุลพราหมณ ๕๐๐ ชาติ
โดยไมเจือปนเลย วาทะวาคนถอยนั้นวัจฉภิกษุประพฤติมานาน เพราะฉะนั้น วัจฉภิกษุนี้จึงรองเรียกภิกษุทั้งหลายดายวาทะวาคนถอย.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
มายา มานะ ยอมไมเปนไปในผูใด ผูใดมีความ
โลภสิ้นไปแลว ไมมีความยึดถือวาเปนของเรา ไมมี
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ความหวัง ผูละความโกรธไดแลว มีจิตเย็นแลว
ผูนั้น ชือ่ วาเปนพราหมณ ผูนั้น ชื่อวาเปนสมณะ
ผูน ั้น ชื่อวาเปนภิกษุ.
จบปลินทวัจฉสูตรที่ ๖
อรรถกถาปลินทวัจฉสูตร
ปลินทวัจฉสูตรที่ ๖ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้:บทวา ปลินฺทวจฺโฉ ความวา บทวา ปลินทะ เปนชื่อของพระเถระ ชนทั้งหลายจําพระเถระได โดยโคตรวา วัจฉะ. บทวา วสลวาเทน
สมุทาจรติ ความวา พระเถระยอมกลาว ยอมเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะ
วาคนถอย โดยนัยมีอาทิวา มาเถอะ คนถอย หลีกไปเถอะ คนถอย.
บทวา สมฺพหุลา ภิกฺขู แปลวา ภิกษุเปนอันมาก. ภิกษุเหลานั้นเห็น
พระเถระรองเรียกเชนนั้น เมื่อไมรูวา พระเถระเปนพระอรหันต กลาว
อยางนั้นเพราะยังละวาสนาไมได จึงคิดวา พระเถระนี้เห็นจะเปนผูมุงราย
จึงรองเรียกอยางนี้ มีประสงคจะพูดอวด จึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะใหออกจากความเปนผูมุงรายนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานปลินทวัจฉะ เรียกภิกษุทงั้ หลายดวย
วาทะวาคนถอย.
สวนเกจิอาจารยกลาววา ภิกษุทั้งหลายจําพระเถระนี้ไดวา เปน
พระอรหันต คิดวา ก็พระเถระนี้เรียกภิกษุทั้งหลายอยางนี้ ดวยคําหยาบ
อุตริมนุสธรรมในพระเถระนี้ เห็นจะไมมีจริงกระมัง ดังนี้ ไมรูการ
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เรียกอยางนั้นของทานดวยอํานาจวาสนา และไมเชื่อวาทานเปนพระอริยะ
จึงสําคัญในการเพงโทษ ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาประสงคจะทรงประกาศวา พระเถระไมมีความมุงราย
จึงรับสั่งใหภิกษุรูปหนึ่งเรียกเธอมาแลว ตรัสแกเธอตอหนาวา ภิกษุนี้
เรียกอยางนั้น ดวยเหตุที่เคยชินมาในกาลกอน หาไดประสงคในการ
กลาวคําหยาบไม. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมา ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพนิวาส มนสิกริตฺวา ความวา
พระศาสดาตรัสถามพระเถระวา วัจฉะ ไดยินวา เธอเรียกภิกษุทั้งหลายดวย
วาทะวาคนถอย จริงหรือ เมื่อพระเถระกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา
เมื่อทรงรําพึงวา วัจฉะนี้ ไมสละวาทะวาคนถอย เพราะวาสนาอันเศราหมอง แมในอัตภาพอันเปนอดีต เธอก็ไดเกิดในชาติพราหมณ หรือหนอ
จึงทรงมนสิการถึงขันธสันดานที่เธอเคยอยูในอดีตชาติ อันเปนที่อยูแหง
ขันธในปางกอนของเธอ ดวยบุพเพนิวาสญาณ และสัพพัญุตญาณ คือ
กระทําไวในพระทัยของพระองค โดยกระทําใหประจักษ เหมือนผล
มะขามปอมที่วางไวบนฝามือ. บทวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ความวา ตรัส
เรียก เพื่อใหภิกษุเหลานั้นยินยอม. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มา
โข ตุมฺเห ภิกฺขเว ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา มา เปนนิบาตใชในอรรถปฏิเสธ.
มา ศัพทนั้นเชื่อมกับบททา อุชฺฌายิตฺถ นี้. บทวา มา อุชฺฌายิตฺถ
ความวา พวกเธออยาคิด คือมองดูไปทางต่ํา. ก็บทวา วจฺฉสฺส ภิกขฺ ุโน
เปนจตุตถีวิภัตติ เพราะการเพงโทษเปนการริษยา.
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บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงเหตุในความที่เธอไมควรจะเพงโทษ จึง
ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย วัจฉะหาไดมุงรายเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะ
วาคนถอยไม. พระดํารัสนั้นมีใจความดังนี้วา ภิกษุทั้งหลาย วัจฉะนี้
หามุงราย มีจิตคิดประทุษราย มีจิตถูกโทสะ พยาบาทประทุษราย เรียก
ภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอยไม เธอถอนพยาบาทไดดวยมรรค
นั่นเอง. เมื่อจะทรงแสดงเหตุอันสําเร็จมาแตชาติกอนแหงการเรียกเชนนั้น
ของเธอ แมในเมื่อเธอไมมีความมุงรายดวยประการอยางนี้ จึงตรัสวา
วจฺฉสฺส ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อพฺโพกิณณ
ฺ า ไดแก ไมเจือปน คือ
ไมมีลําดับขั้นโดยลําดับแหงชาติ มีขัตติยชาติเปนตน. บทวา ปฺจ
สตานิ พฺราหฺมณกุเล ปจฺจาชาตานิ ความวา วัจฉะไดเกิดเฉพาะใน
สกุลพราหมณตามลําดับชาติทั้งหมด ถึง ๕๐๐ ชาติ. บทวา โส ตสฺส
วสลวาโท ทีฆรตฺต สมุทาจิณฺโณ ความวา วาทะคนถอยของวัจฉภิกษุ
นั้น ซึ่งเธอแมเปนพระขีณาสพก็ยังประพฤติอยูในบัดนี้ เปนวาทะที่เธอ
สั่งสมประพฤติมาตลอดกาลนาน เพราะเธอเกิดเปนชาติพราหมณเปน
เวลาประมาณ ๕๐๐ ชาติ โดยกขึน้ เบื้องสูงนับแตชาตินี้ไป. จริงอยู
พราหมณทั้งหลายเปนผูกระดางดวยมานะที่สําเร็จมาแตชาติ จึงรองเรียก
ผูอื่นดวยวาทะวาคนถอย. อาจารยบางพวกกลาววา อชฺฌาจิณฺโณ ดังนี้
ก็มี. ความก็อยางนั้นเหมือนกัน. บทวา เตน ความวา ดวยภาวะที่เธอ
เคยประพฤติมาเชนนั้นตลอดกาลนาน. ดวยคํานั้น ทรงแสดงวา เปนเหตุ
คือเปนวาสนาของการรองเรียกเชนนั้นของเธอ. ก็ชื่อวาวาสนานี้ คือ
อะไร ? อาจารยบางพวกกลาววา คืออธิมุตติ ปานประหนึ่งสักวาความ
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สามารถ อันกิเลสที่เธออบรมมาตลอดกาลหาเบื้องตนมิได ติดอยู อันเปน
เหตุแหงความประพฤติ เหมือนความประพฤติของคนผูยังละกิเลสไมได
ในสันดาน แมของทานผูเวนจากกิเลสไดแลว. ก็วาดวยการละกิเลส
เครื่องกางกั้นไญยธรรมดวยความสมบูรณแหงอภินิหาร เหตุแหงความ
ประพฤตินี้นั้น ไมมีในสันดานของพระผูมีพระภาคเจาที่ละกิเลสไดแลว
แตยังมีในสันดานของพระสาวก และพระปจเจกพุทธเจาที่ยังละกิเลส
อยางนั้นไมได เพราะพระตถาคตเทานั้นทรงเห็นอนาวรณญาณ.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบอรรถนี้ กลาวคือ
ความไมมีการมุงราย ในเมื่อทานปลินทวัจฉะ แมจะเรียกผูอื่นวาคนถอย.
บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้อันประกาศการบรรลุพระอรหัตผลของเธอ.
บทวา ยมฺหิ น วสติ น มาโน ความวา มายามีลักษณะปกปดโทษ
ที่มีอยู และมานะมีลักษณะพองขึ้นอันเปนไปดวยการยกยอง โดยนัยมี
อาทิวา เราเปนผูประเสริฐ ดังนี้ ยอมไมอยูในพระอริยบุคคลใด คือ
ไมเปนไป ไมเกิดขึ้น เพราะทานถอนไดแลวดวยมรรคจิต. บทวา โย
วีตโลโภ อมโม นิราโส ความวา ก็บุคคลใด ชื่อวาปราศจากโลภะ
เพราะปราศจากโลภะ อันมีลักษณะยึดอารมณโดยประการทั้งปวง อัน
เปนไปโดยปริยายแหงกิเลสมีราคะเปนตน ชื่อวาไมยึดวาเปนของเรา คือ
ไมหวงแหน เพราะไมมีการยึดถือในอารมณ มีรปู เปนตน อยางใด
อยางหนึ่งวาเปนของเรานั่นแหละ ชื่อวาหมดความหวัง เพราะไมหวังภพ
เปนตน แมที่เปนอนาคต. บทวา ปนุณฺณโกโธ ความวา ชื่อวากําจัด
ความโกรธไดแลว คือถอนอาฆาตไดแลว เพราะละความโกรธซึ่งมี
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ลักษณะขุนเคือง โดยประการทั้งปวง ดวยอนาคามิมรรค. บทวา
อภินิพฺพุตตฺโต ความวา บุคคลใดมีจิตเย็นสนิท คือเยือกเย็น ดวยการ
ดับสนิทซึ่งกิเลสโดยประการทั้งปวง เพราะถอนมายา มานะ โลภะ และ
โกธะได และเพราะละธรรมอันเปนฝายสังกิเลสทั้งปวงไดเด็ดขาด โดย
ความที่สังกิเลสเหลานั้นตั้งอยูในฐานเดียวกับมายาเปนตนนั้น. บทวา
โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกขฺ ุ ความวา บุคคลนั้น คือผูเห็นปาน
นั้น เปนพระขีณาสพ ชือ่ วาพราหมณ เพราะเปนผูลอยบาปโดยประการ
ทั้งปวง, ผูนั้นแหละชื่อวาสมณะ เพราะเปนผูสงบบาป และเปนผูประพฤติ
สม่ําเสมอ, และผูนั้นแหละชื่อวาภิกษุ เพราะเปนผูทําลายกิเลสโดยประการ
ทั้งปวง. ภิกษุทั้งหลาย วัจฉะผูเปนอยางนั้นนั่นแหละพึงเปนผูมุงรายทํา
กายกรรมเปนตนไร ๆ ใหเปนไปอยางไร ก็เธอยอมรองเรียกดวยวาทะวา
คนถอย เพราะยังละวาสนาไมไดอยางเดียวแล.
จบอรรถกถาปลินทวัจฉสูตรที่ ๖
๗. มหากัสสปสูตร
วาดวยทายสักกะปลอมตัวถวายบิณฑบาต
[๗๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสป
นั่งเขาสมาธิอยางใดอยางหนึ่งอยู โดยบัลลังกเดียว ที่ถ้ําปปผลิคูหา สิ้น ๗
วัน ครั้นพอลวง ๗ วันนั้นไป ทานพระมหากัสสปก็ออกจากสมาธินั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 337

เมื่อทานพระมหากัสสปออกจากสมาธินั้น ไดมีความคิดวา ถากระไร เรา
พึงเขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤหเถิด ก็สมัยนั้นแล เทวดาประมาณ
๕๐๐ ถึงความขวนขวาย เพื่อจะใหทานพระมหากัสสปไดบิณฑบาต ครั้ง
นั้นเปนเวลาเชา ทานพระมหากัสสปหามเทวดาประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น
แลวนุงผาอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห.
[๘๐] ก็สมัยนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ ทรงประสงคจะถวาย
บิณฑบาตแกทานพระมหากัสสป จึงทรงนิรมิตเพศเปนนายชางหูกทอหูก
อยู นางอสุรกัญญาชื่อวาสุชาดากรอดายหลอดอยู ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤหตามลําดับตรอก เขาไป
ถึงนิเวศนของทาวสักกะจอมเทพ ทาวสักกะจอมเทพไดทรงเห็นทานพระมหากัสสปมาแตไกล ครั้นแลวเสด็จออกจากเรือนทรงตอนรับ ทรงรับ
บาตรจากมือ เสด็จเขาไปสูเรือน ทรงคดขาวออกจากหมอใสเต็มบาตร
แลวทรงถวายแดทานพระมหากัสสป บิณฑบาตนั้นมีสูปะและพยัญชนะ
เปนอันมาก ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปคิดวา สัตวนี้เปนใครหนอแล
มีอิทธานุภาพเห็นปานนี้ ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปมีความคิดวา
ทาวสักกะจอมเทพหรือหนอแล ทานพระมหากัสสปทราบดังนี้แลว ได
กลาวกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกอนทาวโกสีย มหาบพิตรทํากรรมนี้แลว
แล มหาบพิตรอยาไดทํากรรมเห็นปานนี้แมอีก ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา
ขาแตทานพระมหากัสสปผูเจริญ แมขาพเจาก็ตองการบุญ แมขาพเจาก็พึง
ทําบุญ ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพทรงอภิวาททานพระมหากัสสป
ทรงทําประทักษิณแลว เหาะขึ้นสูเวหาส เปลงอุทาน ๓ ครัง้ ในอากาศวา
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โอ ทานเปนทานอยางยิ่ง เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป
โอ ทานเปนทานอยางยิ่ง เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป
โอ ทานเปนทานอยางยิ่ง เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป.
[๘๑] พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับอุทานของทาวสักกะจอมเทพ
เสด็จเหาะขึ้นไปสูเวหาสแลว ทรงเปลงอุทานในอากาศ ๓ ครั้งวา
โอ ทานเปนทานอยางยิ่ง เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป
โอ ทานเปนทานอยางยิ่ง เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป
โอ ทานเปนทานอยางยิ่ง เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป.
ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทราบเนื้อความนี้แลว จึงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมรักใครซึ่งภิกษุ
ผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ผูเลี้ยงตนมิใชเลี้ยง
คนอื่น ผูคงที่ สงบแลว มีสติทุกเมื่อ.
จบมหากัสสปสูตรที่ ๗
อรรถกถามหากัสสปสูตร
มหากัสสปสูตรที่ ๗ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :ในคําวา สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน อฺตร สมาธึ สมาปชฺชิตฺวา นี้ อันดับแรก เกจิอาจารยกลาวไววา สมาธิอันสัมปยุตดวย
อรหัตผล ทานประสงคเอาวา สมาธิอยางใดอยางหนึ่ง ในสูตรนี้. ก็ทาน
มหากัสสปนั้นเขาสมาธินั้นมาก เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน และสามารถ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 339

ยับยั้งอยูถึง ๗ วัน ดวยผลสมาบัติ. จริงอยางนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงสถาปนาทานไวในฐานะอันเสมอกับพระองค ในอุตริมนุสธรรม
ตางดวยอนุบุพพวิหาร ๙ และอภิญญา ๖ เปนตน โดยนัยมีอาทิวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราหวังอยู สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย ฯลฯ อยูเพียงใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แม
กัสสปหวังอยู สงัดแลวจากกามทั้งหลาย ฯลฯ อยูเพียงใด ก็ในที่นี้
ไมควรกลาววา ถาเมื่อเปนอยางนั้น พระเถระพึงกระทําแมยมกปาฏิหาริย
ได เพราะทานประสงคเอาฌานเปนตน ที่ทั่วไปแกพระสาวกเทานั้น.
ฝายพระโบราณาจารยกลาวไววา บทวา อฺตร สมาธึ สมาปชฺชิตฺวา ไดแก เขานิโรธสมาบัติ. ถามวา อยางไร นิโรธสมาบัติทานจึง
กลาววาสมาธิ ? ตอบวา เพราะอรรถวาตั้งมั่น. ก็อรรถวาความตั้งมั่นนี้
คืออะไร ? คือ เพราะนิโรธสมาบัติเปนคุณธรรม ไมหวั่นไหวดวยธรรม
อันเปนขาศึก เพราะความเปนธรรมที่พึงตั้งมั่นไวโดยชอบ คือพระอรหันตหรือพระอนาคามี ผูถึงความเชี่ยวชาญในฐานะที่กลาวแลว ประสงคจะอยูอยางนั้น พึงตั้งมั่นความไมเปนไป (คือนิโรธสมาบัติ) โดยชอบ
ทีเดียว แหงความสืบตอแหงจิตและเจตสิก ตลอดเวลาตามที่ประสงค
ดวยการบรรลุดวยพละ ๒ คือ สมถพละ วิปสสนาพละ ดวยญาณจริยา ๑๖
คือ ญาณ ๑๖ เหลานี้ คือ อนิจจานุปสสนา ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา นิพพิทานุปสสนา วิราคานุปสสนา นิโรธานุปสสนา ปฏินิสสัคคานุปสสนา วิวัฏฏานุปสสนา มรรคญาณ ๔ ผลญาณ ๔ ดวยสมาธิจริยา ๙ คือ สมาธิ ๙ ไดแก สมาธิ ๘ มีปฐมฌานสมาธิ เปนตน และ
อุปจารสมาธิของสมาธิ ๘ นั้น ซึ่งรวมเขาเปนอันเดียว ดวยการสงบ
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ระงับสังขาร ๓ เหลานี้ในธรรมนั้น ๆ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร ความที่นิโรธสมาบัตินั้น พึงตั้งมั่นอยางนั้น ชื่อวาอรรถแหง
ความตั้งมั่นในที่นี้ ดวยเหตุนั้น วิหารธรรมนี้ ทานจึงกลาววาสมาธิ
เพราะอรรถวาไมฟุงซาน. ดวยเหตุนี้ แมอรรถแหงการเขานิโรธสมาธินั้น
พึงทราบวา ทานกลาวไวแลว. จริงอยู ในปฏิสัมภิทามรรค ทานหมาย
เอานิโรธสมาบัตินี้ ถามวา อยางไร ชื่อวาญาณในสัญญานิโรธสมาบัติ
เพราะประกอบดวยพละ ๒ เพราะสงบระงับสังขาร ๓ เพราะญาณจริยา ๑๖
เพราะสมาธิจริยา ๙ เพราะความเปนผูเชี่ยวชาญ ดังนี้แลว จึงกลาววา
บทวา ทฺวีหิ พเลหิ ไดแก พละ ๒ คือ สมถพละ วิปสสนาพละ. พึง
ทราบความพิสดารตอไป กถาวาดวยนิโรธสมาบัตินี้นั้น ทานพรรณนา
ไวแลวในวิสุทธิมรรคแล. ก็เพราะเหตุไร พระเถระนี้ไมเขาผลสมาบัติ แต
เขานิโรธสมาบัติ ? เพราะจะอนุเคราะหเหลาสัตว. จริงอยู พระมหาเถระ
นี้ ใชสมาบัติไดแมทั้งหมด แตโดยมากทานเขานิโรธสมาบัติ เพราะจะ
อนุเคราะหสัตว. เพราะเมื่อทานเขานิโรธสมาบัตินั้นแลวออก สักการะ
แมมีประมาณนอยที่เขากระทํา ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมากเปนพิเศษแล.
บทวา วุฏาสิ ไดแก ออก โดยอรหัตผลจิตเกิดขึ้น. จริงอยู ผูเขานิโรธสมาบัติ หากเปนพระอรหันต ยอมชือ่ วาออกโดยอรหัตผลเกิดขึ้น หาก
เปนพระอนาคามี ยอมชื่อวาออกโดยอนาคามิผลเกิดขึ้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ก็สมัยนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพมีความ
ประสงคจะถวายบิณฑบาตแกทานพระมหากัสสป ดังนี้ตอไป. อยางไร
ทาวสักกะจึงมีความประสงคจะถวายแกทาน ? เทวดาที่ทานกลาววามี
ประมาณ ๕๐๐ นั้น เปนปริจาริกาของทาวสักกเทวราช นางมีเทาดัง
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เทานกพิราบ เคยถูกทาวสักกะสงไปดวยพระดํารัสวา พระผูเปนเจามหากัสสปเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห พวกเธอจงไปถวายทานแดพระเถระ จึงเขาไปหาแลวยืนประสงคจะถวายอาหารทิพย ถูกพระเถระหาม
จึงกลับไปยังเทวโลกตามเดิม. บัดนี้ คิดถึงการหามครั้งกอน จึงคิดวา
พระเถระจะรับในกาลบางคราว มีความประสงคจะถวายทานแกพระเถระ
ผูออกจากสมาบัติ จึงไมกราบทูลใหทาวสักกะทรงทราบ มากันเองนอม
โภชนะอันเปนทิพยเขาไปถวาย ถูกพระเถระหามไวโดยนัยกอนเหมือนกัน
จึงกลับไปเทวโลก ถูกทาวสักกะถามวา พวกเธอไปไหนมา จึงกราบทูล
ความนั้น เมื่อทาวสักกะถามวา พวกเธอถวายบิณฑบาตแกพระเถระแลว
หรือ จึงทูลวา ทานไมปรารถนาจะรับ. ทาวสักกะถามวา ทานพูดวา
อยางไร. จึงทูลวา ขาแตเทวะ ทานพูดวา จะสงเคราะหคนเข็ญใจ. ทาวสักกะถามวา พวกเธอไปโดยอาการอยางไร. จึงทูลวา ไปดวยอาการ
นี้แหละ พระเจาขา. ทาวสักกะตรัสวา ผูเชนพวกเธอ จักถวายบิณฑบาต
แดพระเถระไดอยางไร มีพระประสงคจะถวายดวยพระองคเอง จึงแปลง
เปนชางหูกแกชรา ฟนหัก ผมหงอก หลังคอม ทําแมนางสุชาดาผูเปน
อสุรธิดา ใหเปนหญิงแกเชนนั้นเหมือนกัน แลวนิรมิตถนนแหงคนชางหูกสายหนึ่ง กําลังกรอดายอยู นางสุชาดาทํา (ดาย) ใหเต็มหลอด. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา เตน โข ปน สมเยน สกฺโก เทวานมินฺโท
ฯ เป ฯ ตสร ปูเรสิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตนฺต วินาติ ไดแก ทาวสักกะแสรง
ทําเปนเหมือนทอผาอยู. บทวา ตสร ปูเรติ ไดแก นางสุชาดาแสรงทํา
เปนเหมือนกรอดายอยู. บทวา เยน สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส นิเวสน
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เตนุปสงฺกมิ ความวา พระเถระครองผาแลวถือบาตรและจีวร เดินมุง
หนาไปยังพระนครดวยหมายวา จักสงเคราะหคนเข็ญใจ ดําเนินไปตาม
ถนนชางหูกที่ทาวสักกะนิรมิตไวนอกพระนคร ตรวจดูอยูไดเห็นศาลเกา
พังพะเยิบพะยาบ และสามีภรรยาทั้งสองผูมีรูปรางดังกลาวแลว กําลัง
ทอผาอยูในศาลานั้น ครั้นเห็นแลวจึงคิดวา สองผัวเมียนี้แมในเวลาแก
ก็ยังทําการงานอยู ในเมืองนี้ เห็นจะไมมีคนที่เข็ญใจกวาของผัวเมียนี้
เราจักรับสิ่งที่สองผัวเมียนี้ให แมมาตรวาผักดอง สงเคราะหสองผัวเมียนี้.
ทานจึงเดินมุงหนาไปยังเรือนของสองผัวเมียนั้น. ทาวสักกะเห็นพระเถระ
กําลังเดินมา จึงตรัสกะนางสุชาดาวา แนะเธอ พระคุณเจาของเรากําลัง
มาที่นี้ เจาจงนั่งนิ่งทําเปนเหมือนไมเห็นทาน เราจะลวงชั่วขณะแลวจึง
ถวายบิณฑบาต. พระเถระไดไปยืนอยูที่ประตูเรือน. ฝายสองผัวเมียนั้น
ทําเปนไมเห็น ทําแตงานของคนอยางเดียว รอเวลาหนอยหนึ่ง. ลําดับนั้น
ทาวสักกะตรัสวา ดูเหมือนพระเถระรูปหนึ่งยืนอยูที่ประตูบาน เธอจง
ใครครวญดูซิ. นางทูลวา พระองคโปรดไปใครครวญดูเถอะนาย. ทาว
สักกะออกจากเรือนไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐ เอามือทั้งสอง
ยันเขาทอดถอนอยู ลุกขึน้ ถามวา พระผูเปนเจา เปนพระเถระรูปไหนหนอ
จึงถอยไปหนอยหนึ่งแลวตรัสวา นัยนตาของเรามืดมัว จึงปองพระหัตถ
ที่หนาผากแลวเงยขึ้นดู แลวตรัสวา โอ ตายจริง พระมหากัสสปเถระ
ผูเปนเจาของเรา มายังประตูกระทอมของเรานานแลว ในเรือนมีอะไรบาง
หรือ. นางสุชาดาทําเปนกุลีกุจอหนอยหนึ่งแลวใหคําตอบวา มีจะนาย.
ทาวสักกะตรัสวา ทานผูเจริญ ทานไมคิดวา เศราหมองหรือประณีต
โปรดสงเคราะหโยมเถิด ดังนี้แลวจึงรับบาตร. พระเถระเมื่อจะใหบาตร
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คิดวา เราควรสงเคราะหคนเข็ญใจแกชราเหลานี้แหละ. ทาวสักกะนั้น
เขาไปขางในคดขาวสุกในหมอออกจากหมอใสเต็มบาตร แลววางไวในมือ
พระเถระ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทาวสักกะจอมเทพเจาไดเห็น
แลวแล ฯ ล ฯ ไดถวายแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆฏิยา แปลวา จากหมอขาว. บาลีวา
ฆฏิโอทน ดังนี้ก็มี. อาจารยบางพวกกลาวอรรถของบาลีนั้นวา ชื่อวา
ขาวสุกในหมอ ไดแกอาหารพิเศษบางอยางของพวกเทพ. บทวา อุทฺธ
ริตฺวา ไดแก ยกขึ้นจากภาชนะไหน ๆ. อาหารนั่นแหละมีสูปะมากมาย
ในเวลาใสลงในบาตรแลววางในมือพระเถระ ปรากฏเหมือนอาหารปอน ๆ
ที่สําเร็จแกคนกําพรา แตอาหารนั้น เพียงวางไวในมือ ไดตั้งอยูโดยสภาวะ
เหมือนของทิพยสําหรับตน. บทวา อเนกสูโป ไดแก สูปะหลายอยาง
โดยสูปะมีถวั่ เขียวและถั่วราชมาสเปนตน และโดยชนิดของเคี้ยวมากมาย.
บทวา อเนภพฺยชโน ไดแก แกงออมตางชนิด. บทวา อเนกสูปพฺยฺชโน ความวา มีสูปะและพยัญชนะรสเลิศตาง ๆ อันประกาศถึงรสเดิม
มีน้ําหวานเปนตน และรสที่เจือกัน ดวยสูปะและพยัญชนะมากมาย.
ไดยินวา บิณฑบาตนั้น ในเวลาวางไวในมือของพระเถระ ตลบ
ไปดวยกลิ่นทิพยของตนทั่วกรุงราชคฤห. ลําดับนัน้ พระเถระคิดวา บุรุษ
นี้มีศักดิ์นอย แตบิณฑบาตของเขาประณีตยิ่งนัก เสมือนโภชนะของทาวสักกเทวราช นั่น ใครหนอ. ลําดับนัน้ พระเถระทราบวาทานเปนทาวสักกะ จึงกลาววา ดูกอนทาวโกสีย ขอที่พระองคแยงสมบัติของคนเข็ญใจ
*

* ของฉัฏฐีสังคีติ เปน อเนกรสพฺยฺชโน.
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จัดวาทํากรรมหนักแลว วันนี้คนเข็ญใจบางคนถวายทานแกอาตมาแลว
พึงไดตําแหนงเสนาบดีหรือตําแหนงเศรษฐี. ทาวสักกะกลาววา ใครที่
เข็ญใจกวาขาพเจามีอยูหรือ พระคุณเจา. พระเถระกลาววา พระองค
เสวยสิริราชสมบัติในเทวโลก จะเปนคนเข็ญใจไดอยางไร. ทาวสักกะ
กลาววา ขอนั้นชื่อวาเปนอยางนั้นนะ พระคุณเจา ก็ขาพเจาไดกระทํา
กรรมอันงามไวเมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติขึ้น แตเมื่อพุทธุปบาทกาล
เปนไปอยู เทวบุตร ๓ องคนี้ คือ จูฬรถเทวบุตร มหารถเทวบุตร
อเนกวัณณเทวบุตร กระทําบุญกรรมแลวเกิดในที่ใกลกับขาพเจา มีเดช
มากกวาขาพเจา เมื่อเทวบุตรเหลานั้นคิดจะเลนงานนักขัตฤกษ จึงพานาง
บําเรอลงสูระหวางถนน ขาพเจาจึงหนีเขาเรือน เพราะเดชจากสรีระของ
เทพบุตรเหลานั้น กลบรางของขาพเจา เดชจากรางของขาพเจา หาได
กลบรางของเทพบุตรเหลานั้นไม ใครจะเปนผูเข็ญใจกวาขาพเจาละ พระคุณเจา. พระเถระกลาววา แมเมื่อเปนอยางนั้น ตั้งแตนี้ไป พระองค
อยาลวงอยางนี้ แลวถวายทานแกอาตมา. ทาวสักกะตรัสวา เมื่อขาพเจา
ลวงถวายทานแกทาน ขาพเจาจะมีกุศลหรือไมมี พระเถระกลาววา มี
อาวุโส. ทาวสักกะตรัสวา เมื่อเปนเชนนี้ ขึ้นชื่อวาการทํากุศลเปนหนาที่
ของขาพเจานะ ขอรับ ดังนี้แลว จึงนมัสการพระเถระ พานางสุชาดาทํา
ประทักษิณพระเถระแลวเหาะไป เปลงอุทานขึ้น ๓ ครั้งวา นาอัศจรรย
ทานที่เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสปเปนทานอยางยิ่ง. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา อถ โข อายสฺมโต มหกสฺสปสฺส เอตทโหสิ ดังนี้.
พระมหากัสสปเรียกทาวสักกะจอมเทพโดยโคตรวา โกสิยะ ใน
พระบาลีนั้น. บทวา ปุเฺ น อตฺโถ แปลวา ประกอบดวยบุญ. บทวา
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อตฺถิ เปนบาลีที่เหลือ. บทวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ความวา เหาะขึ้น
จากพื้นดิน. อาจารยบางพวกกลาววา บทวา อากาเส อนฺตลิกฺเข คือ
ในอากาศเปนที่เห็นรูปในระหวาง โดยปริยายศัพทก็คืออากาศ. อีกอยาง
หนึ่ง ทานกลาวไวโดยพิเศษวา ในอากาศกลาวคือที่เห็นรูปในระหวาง
ไมใชในอากาศที่เพิกกสิณเปนตน. ศัพทวา อโห ในบทวา อโห ทาน
นี้ เปนนิบาตใชในอรรถวานาอัศจรรย.
จริงอยู ทาวสักกะจอมเทพ เกิดพระหฤทัยน้ําอัศจรรยวา เพราะเหตุ
ที่เรากระทําความยําเกรงดวยมือของตนโดยเคารพ แดพระผูเ ปนเจามหากัสสปเถระผูออกจากนิโรธสมาบัติ แลวทําสัมมาทิฏฐิไมใหเปลี่ยนแปลง
ไมใหกระทบกระทั่งผูอื่นโดยกาล จึงถวายทานดวยโภชนะเปนทิพยเชนนี้
ฉะนั้น เพราะเราเปนผูประกอบดวยสมบัติ ๓ ประการ คือ เขตสมบัติ
ไทยสมบัติ และจิตสมบัติ จึงบําเพ็ญทานอันสมบูรณดวยองคทั้งปวง
หนอ ในคราวนั้น เมื่อจะหลั่งออกซึ่งปติและโสมนัสที่อยูภายในพระหฤทัย
ของพระองค จึงกลาววา อโห ทาน ทานนาอัศจรรย เมื่อทรงประกาศ
วา ทานนั้นเปนทานสูงสุด และวา เปนเขต โดยนัยดังกลาวแลว จึงทรง
เปลงอุทานวา ปรมทาน กสฺสเป สุปติฏิต ดังนี้.
ก็เมื่อทาวสักกะทรงเปลงอุทานอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่พระวิหารนั่นเอง ทรงสดับเสียงดวยทิพยโสต แลวตรัสแกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอเห็นไหม ทาวสักกะจอมเทพทรง
เปลงอุทานแลวเหาะไป อันภิกษุเหลานั้น ทูลถามวา ก็ทาวสักกะนั้น
ทรงกระทําอะไร พระเจาขา จึงตรัสวา ทาวเธอลวงถวายทานแดทาน
กัสสป บุตรของเรา เพราะเหตุนั้นแล ทาวเธอพอพระทัยจึงทรงเปลง
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อุทาน. ดวยเหตุนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจา ไดทรง
สดับแลวแลดวยทิพยโสตธาตุ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิพฺพาย โสตธาตุยา ความวา ชื่อวา
ทิพย เพราะเหมือนกับของทิพย. จริงอยู ทิพยปสาทโสตธาตุ อันเกิด
ดวยสุจริตกรรมของพวกเทวดา ไมพัวพันดวยสิ่งไมสะอาด มีดี เสมหะ
และเลือดเปนตน สามารถรับอารมณ แมในที่ไกลได เพราะปลอดจาก
อุปกิเลส. ก็แมโสตธาตุสําเร็จดวยญาณ อันเกิดจากกําลังความเพียรภาวนา
ของพระผูมีพระภาคเจานี้ เปนเชนนั้นเหมือนกัน เหตุนั้น ชื่อวา ทิพย
เพราะเปนเชนกับของทิพย. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ทิพย เพราะไดดวย
อํานาจทิพยวิหารธรรม และแมเพราะตนเองอาศัยทิพยวิหาร ชื่อวา
โสตธาตุ เพราะอรรถวาฟงและอรรถวาทรงอยูตามสภาวะ. ชื่อวา โสตธาตุ
เพราะเปนเหมือนโสตุธาตุ โดยทําหนาที่แมของโสตธาตุ. ดวยโสตธาตุ
อันเปนทิพยนั้น. บทวา วิสุทฺธาย ไดแก บริสุทธิ์ คือปลอดจากอุปกิเลส. บทวา อติกฺกนฺตมานุสิกาย ความวา ลวงอุปจารมนุษย กาว
ลวงมังสโสตธาตุของมนุษยดวยการฟงเสียงตั้งอยู.
บทวา เอตมตฺถ วทิตฺวา ความวา ทรงทราบความนี้วา เทพก็ดี
มนุษยก็ดี เกิดความเอื้อเฟอประพฤติรักใครอยางยิ่ง ซึ่งบุรุษผูดีเยี่ยมดํารง
อยูในคุณวิเศษดวยสัมมาปฏิบัติ แลวจึงเปลงอุทานนี้อันแสดงความนั้น.
ในอรรถนั้น ผูช ื่อวา ปณฑปาติกะ เพราะสมาทานธุดงค กลาว
คือองคภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร แลวจึงบําเพ็ญธุดงคนั้น. ถามวา
พระคาถานี้ ตรัสกระทําทานพระมหากัสสปใหเปนเหตุ และพระเถระ
เปนผูเลิศกวาธุตวาทภิกษุทั้งหมด เปนผูทรงธุดงค ๑๓ มิใชหรือ เพราะ
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เหตุไร พระเถระ จึงถูกระบุธุดงคขอเดียวเทานั้น ? ตอบวา นี้ เปน
การแสดงในอัตถุปปตติเหตุ. อีกอยางหนึ่ง นี้เปนเพียงเทศนา. ดวยคํานี้
พึงทราบวา ตรัสธุดงคแมทั้งหมดแกพระเถระนั้น โดยยกเทศนาขึ้นเปน
ประธาน. อีกอยางหนึ่ง เพื่อประกาศขอปฏิบัติอันดีเยี่ยม ในพระเถระ
นั้น ไมทําปณฑปาติกวัตรทั้งหมดใหขาด เพราะทานมักนอยอยางยิ่ง และ
อนุเคราะหตอตระกูล จึงกลาววา ปณฺฑปาติกสฺส โดยนัยดังกลาวแลว
ดวยคาถามีอาทิวา ยถาป ภมโร ปุปฺผ ดังนี้. ก็บทวา ปณฺฑปาติกสฺส
เปนจตุตถีวิภัตติ โดยมุงถึงบทวา ปหยนฺติ. บทวา ปณฺฑปาติกสฺส นั้น
พึงเห็นวา ใชในอรรถทุติยาวิภัตติ. บทวา อตฺตภรสฺส ความวา ผูเลี้ยง
เฉพาะตนเทานั้น ดวยปจจัย ๔ อันนอย ไมมีโทษ และหาไดงาย ซึ่ง
ทานกลาวไวอยางนี้วา ปจจัยเหลานั้น นอยดวย หาไดงายดวย ไมมีโทษ
ดวย. บทวา อนฺโปสิโน ความวา ชื่อวา ไมใชผูเลี้ยงผูอื่น เพราะ
ไมมีความขวนขวายที่จะเลี้ยงผูอื่นมีศิษยเปนตน ดวยการสงเคราะหดวย
อามิส. ดวยทั้ง ๒ บท พระองคทรงแสดงความประพฤติเบาพรอม ความ
เปนผูเลี้ยงงาย และความเปนผูสันโดษอยางยิ่งของทานพระมหากัสสป
เพราะทานเที่ยวไปดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย และบิณฑบาตเปนเครื่อง
บริหารทอง. อีกอยางหนึ่ง บทวา อตฺตภรสฺส ความวา ชื่อวา เปนผู
เลี้ยงตน เพราะเลี้ยงตนผูเดียวนี้เทานั้น กลาวคืออัตภาพ โดยตองการจะ
พูดวาเลี้ยงตนคําเดียว ไมใชเลี้ยงคนอื่นจากงานนี้ไป. ตอแตนั้นแล ชื่อวา
ไมใชเลี้ยงผูอื่น เพราะไมมีคนอื่นที่ตนจะฟงเสียง. ซึ่งภิกษุนั้นผูเลี้ยงตน
ผูไมเลี้ยงคนอื่น. ดวยทั้ง ๒ บท ทรงแสดงถึงความไมยึดถือตอไป เพราะ
ทานเปนพระขีณาสพ. บทวา เทวา ปหยนฺติ ฯ เป ฯ สตีมโต ความวา
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เทพมีทาวสักกะเปนตน ยอมกระหยิ่ม คือยอมปรารถนา พระขีณาสพนั้น
ชื่อวาผูเขาไปสงบ ดวยปฏิปสสัทธิ เพราะสงบความกระวนกระวาย และ
ความเรารอนอันเกิดแตกิเลสทั้งปวง โดยบรรลุอรหัตผล ชื่อวาผูมีสติ
เพราะเปนผูมีสติกระทําตลอดกาลเปนนิจ ดวยถึงความไพบูลยดวยสติ
ตอแตนั้น ถึงลักษณะความเปนผูคงที่ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณเปนตน
คือยังความนับถืออยางมากใหเกิด จึงเกิดความเอื้อเฟอในคุณวิเศษของทาน
มีศีลเปนตน จะพูดถึงมนุษยทําไมเลาแล.
จบอรรถกถามหากัสสปสูตรที่ ๗
๘. ปณฑปาตสูตร
วาดวยภิกษุสนทนาเรื่องบิณฑบาต
[๘๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
ภิกษุมากดวยกัน กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตนั่งประชุมกันในโรง
กลมใกลตนกุม สนทนากันถึงเรื่องเปนไปในระหวางนี้วา ดูกอนทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูถอื การเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เที่ยวบิณฑบาตอยู
ยอมไดเห็นรูปอันเปนที่พอใจดวยจักษุ ยอมไดฟงเสียงอันเปนที่พอใจดวย
หู ยอมไดดมกลิ่นอันเปนที่พอใจดวยจมูก ยอมไดลิ้มรสอันเปนที่พอใจ
ดวยลิ้น ยอมไดถูกตองโผฏฐัพพะอันเปนที่พอใจดวยกาย ตามกาลอัน
สมควร ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
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เปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ยอมเที่ยวไป
บิณฑบาต ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ผิฉะนั้น เราทั้งหลายจงถือการ
เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรเถิด แมเราทั้งหลายก็จักไดเห็นรูปอันเปนที่พอใจ
ดวยจักษุ ไดฟงเสียงอันเปนที่พอใจดวยหู ไดดมกลิ่นอันเปนที่พอใจดวย
จมูก ไดลมิ้ รสอันเปนที่พอใจดวยลิ้น ไดถกู ตองโผฏฐัพพะอันเปนที่
พอใจดวยกาย ตามกาลอันสมควร แมเราทั้งหลายก็จักเปนผูอันมหาชน
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง เที่ยวไปบิณฑบาต ภิกษุ
เหลานั้นสนทนากถาคางอยูในระหวางเพียงนี้ ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนแลวไดเสด็จเขาไปถึงโรงกลมใกล
ตนกุมแลวประทับนั่ง ณ อาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันดวย
เรื่องอะไรหนอ และเธอทั้งหลายสนทนาเรื่องอะไรคางไวในระหวาง ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลวา ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลายกลับ
จากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต นัง่ ประชุมกันในโรงกลมใกลตนกุมนี้
เกิดสนทนากันในระหวางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการ
เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เที่ยวไปบิณฑบาตอยู ยอมไดเห็นรูปอันเปนที่
พอใจดวยจักษุ... แมเราทั้งหลายก็จักเปนอันมหาชนสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ยําเกรง เทีย่ วไปบิณฑบาต ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายสนทนาเรื่องคางไวในระหวางนี้แล ก็พอดีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การ
ที่เธอทั้งหลายเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา พึงกลาว
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เรื่องเห็นปานนี้นั้นไมสมควรเลย เธอทั้งหลายประชุมกันแลวพึงกระทํา
อาการ ๒ อยาง คือ ธัมมีกถา หรือดุษณีภาพเปนอริยะ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ถาวาภิกษุไมอาศัยเสียงสรรเสริญแลวไซร เทวดา
และมนุษยทงั้ หลาย ยอมรักใครตอภิกษุผูถือการเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตร ผูเลี้ยงตนมิใชผูเลี้ยงคนอื่น ผูคงที่.
จบปณฑปาตสูตรที่ ๘
อรรถกถาปณฑปาตสูตร
ปณฑปาตสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปจฺฉาภตฺต ความวา แมเวลาภายในเที่ยงวันของภิกษุถือ
เอกาสนิกังคธุดงคและขลุปจฉาภัตตกังคธุดงค ผูฉันอาหารเชาแลว ก็เปน
ปจฉาภัตเหมือนกัน. แตในที่นี้ ภายหลังแตฉันอาหารตามปกตินั่นแหละ
พึงทราบวา เปนปจฉาภัต. บทวา ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน ความวา
ผูกลับจากบิณฑบาต คือแสวงหาบิณฑบาตแลว กลับจากบิณฑบาตนั้น
โดยทําภัตกิจใหสําเร็จ. บทวา กเรริ ในบทวา กเรริมณฺฑลมาเฬ เปน
ชื่อของไมกุม. เลากันวา ไมกุมนั้น อยูภายในระหวางมณฑปกับศาลา
พระคันธกุฎี ดวยเหตุนั้น แมพระคันธกุฎี ทานเรียกวา กเรริกุฏิกา.
มณฑปก็ดี ศาลาก็ดี ทานเรียกวา กเรริมัณฑลมาฬ โรงกลมใกลตนไม
กุม. เพราะเหตุไร ในโรงกลมกลาวคือศาลาที่นั่ง ซึ่งสรางไวไมไกลตน
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กุมนั้น. อาจารยบางพวกกลาวถึงหลังคาที่มุงดวยหญาและใบไมฝนไมรั่ว
รดวา โรงกลม. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา มณฑปที่มุงดวยเถาวัลยมี
อติมุตตกเถาวัลยเปนตน ชื่อวา โรงกลม. บทวา กาเลน กาล ไดแก
ในระหวางเวลาหนึ่ง ๆ อธิบายวา ในสมัยนั้น ๆ. บทวา มนาปเก
แปลวา นาเจริญใจ อธิบายวา ปยรูปที่นาปรารถนา. ก็ความเปนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ พึงถือเอาดวยอํานาจบุคคล และดวยอํานาจ
ทวาร. จริงอยู ความเปนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณนั้น เขาใจกันวา
เปนสิ่งนาปรารถนาของคนบางคน ไมนาปรารถนาของคนบางคน สมมติ
วาไมนาปรารถนาของคนบางคน ไมนาปรารถนาของคนบางคน. อนึ่ง นา
ปรารถนาของทวารหนึ่ง ไมนาปรารถนาของทวารหนึ่ง. แตในที่นี้พึง
ทราบวินิจฉัยดวยอํานาจวิบาก จริงอยู กุศลวิบาก นาปรารถนาโดยสวน
เดียว อกุศลวิบาก ไมนาปรารถนาเลยแล. บทวา จกฺขุนา รูเป ปสฺสิตุ
ความวา ภิกษุไปสูบานเพื่อบิณฑบาต เมื่อพวกอุบาสกนิมนตใหเขาไป
ยังเรือน นําอาสนะและเพดานเปนตนเขาไป เพื่อทําการบูชาสักการะ ได
เห็นรูปที่นายินดี กลาวคือ รูปทีร่ ุงเรืองดวยความงดงามตาง ๆ และ
รูปที่มีวิญญาณครองอยางอื่น ดวยญาณอันไปทางจักษุทวาร. บทวา
สทฺเท ความวา ภิกษุเขาไปสูเรือนอิสรชน ไดยินเสียงเพลงขับและ
ประโคม ที่เขาบรรเลงเพื่ออิสรชนเหลานั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา
คนฺเธ ความวา เพื่อดมกลิ่นมีกลิ่นดอกไมและกลิ่นธูปเปนตน ที่เขา
เหลานั้นนอมเขานําเขาไป โดยบูชาและสักการะก็เหมือนกัน. บทวา รเส
ความวา เพื่อลิ้มรสเลิศตาง ๆ ในการบริโภคอาหารที่เขาเหลานั้นถวาย.
บทวา โผฏพฺเพ ความวา เพื่อถูกตองโผฏฐัพพารมณ เปนสุขสัมผัส
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ในกาลนั่งบนอาสนะที่ลาดไวคามาก. ก็แล ครั้นทรงระบุถึงการไดอิฏฐารมณที่เปนไปทางทวาร ๕ ดังกลาวมาแลวนี้ บัดนี้เพื่อแสดงการได
อิฏฐารมณที่เปนไปทางมโนทวาร จึงตรัสคํามีอาทิวา สกฺกโต ดังนี้.
คํานั้นมีอรรถดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
ถามวา ก็นัยนี้ สําหรับภิกษุผูไมถือบิณฑบาตเปนวัตร ยอมไมได
หรือ ? ตอบวา ได. จริงอยู ในเวลาที่ภิกษุแมเหลานั้น เขาไปยังบาน
เพื่อนิมันตภัตและสลากภัตเปนตน อุบาสกทั้งหลาย ผูมีสมบัติมาก ยอม
กระทําสักการะและสัมมานะเชนนั้นเหมือนกัน. แตขอนั้น ไมแนนอนนัก.
สวนสําหรับภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร แนนอนในกาลนั้น. ภิกษุ
เหลานั้น เห็นเขากําลังทําการบูชาและสักการะในที่นั้น ดํารงอยูในทาง
ไมเปนที่สลัดออก (จากทุกข) เพราะยังหนักในสักการะ จึงกลาวอยางนั้น
ดวยอโยนิโสมนสิการ. ดวยเหตุนั้นนั่นแล จึงกลาวคํามีอาทิวา หนฺทาวุโส
มย ปณฺฑปาติกา โหม อาวุโส ชางเถิด พวกเราเปนผูถือการเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตร.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา หนฺท เปนนิบาต ใชในอรรถวาสละ.
บทวา ลจฺฉาม แปลวา จักได. บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา พระองค
ประทับนั่งในพระคันกุฎีมีกลิ่นหอมนั้นทรงสดับการเจรจาปราศรัยนั้นของ
ภิกษุเหลานั้น จึงเสด็จเขาไปยังโรงกลม ดวยหมายพระทัยวา ภิกษุ
เหลานี้ บวชในพระศาสนาของพระพุทธเจาผูเชนเรา แมอยูในวิหาร
เดียวกันกับเรา ก็ยังใชถอ ยคําโดยอโยนิโสมนสิการอยางนี้ ไมประพฤติ
ในการขัดเกลา เอาเถิด เราจักหามภิกษุเหลานั้นจากเหตุนั้น แลวประกอบ
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ไวในธรรมเปนเครื่องอยูขัดเกลา. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง
นั่นแล.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบเนื้อความนี้วา แม
เทพทั้งหลาย ยอมกระหยิ่มตอทานผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เพื่อกําจัดกิเลส
เพื่อทําตัณหาใหเหือดแหง ดวยธรรมเปนเครื่องขัดเกลาคือมักนอยและ
สันโดษ เกิดความเอื้อเฟอในการปฏิบัติประพฤติรักใครตอทาน ไมประพฤติรักใครอยางอื่นจากนี้ ดังนี้แลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงเนื้อ
ความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โน เจ สิโลกนิสฺสิโต ความวา หาก
ไมอยากไดอาศัยความสรรเสริญ กลาว คือเสียงที่ชนเหลาอื่นยกยอง โดย
นัยมีอาทิวา นาอัศจรรย พระผูเปนเจา เปนผูมักนอยสันโดษ มีความ
ประพฤติขัดเกลาอยางยิ่ง. อีกอยางหนึ่ง ชื่อเสียง ไดแก การโฆษณา
ชมเชยคุณเฉพาะหนา สรรเสริญ ไดแก การชมเชยลับหลัง หรือความ
เปนผูมียศแผไป. คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวไวในสูตรอันเปนลําดับนั้นแล.
จบอรรถกถาปณฑปาตสูตรที่ ๘
๙. สิปปสูตร
วาดวยภิกษุสนทนากันเรื่องศิลป
[๘๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
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ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตแลว นั่งประชุมกันใน
โรงกลม ไดสนทนากันถึงเรื่องเปนไปในระหวางวา ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ใครหนอแล ยอมรูศิลปะ ใครศึกษาศิลปะอะไร ศิลปะอยางไหน
เปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางพวกกลาวอยาง
นี้วา ศิลปะในการฝกชางเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้
วา ศิลปะในการฝกมาเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา
ศิลปะในการขับรถเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา
ศิลปะในการยิงธนูเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา
ศิลปะทางอาวุธเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปะ
ทางนับนิ้วมือเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปะ
ในการคํานวณเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปะ
นับประมวลเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปะใน
การขีดเขียนเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปะใน
การแตงกาพยกลอนเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา
ศิลปะในทางโลกายตศาสตรเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย บางพวกกลาว
อยางนี้วาศิลปะในทางภูมิศาสตรเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
สนทนาเรื่องคางไวในระหวางเพียงนี้ ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรน ไดเสด็จเขาไปถึงโรงกลม แลวประทับนั่ง
ณ อาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ และ
เธอทั้งหลายสนทนาเรื่องอะไรคางไว ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลาย กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉา-
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ภัต นั่งประชุมกันในโรงกลม เกิดสนทนากันในระหวางวา ดูกอนทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย ใครหนอแลยอมรูศลิ ปะ. . .บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปะ
ในทางภูมิศาสตรเปนยอดแหงศิลปะทั้งหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายสนทนาเรื่องคางไวในระหวางนี้แล ก็พอดีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การที่
เธอทั้งหลายเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา กลาวกถาเห็น
ปานนี้นั้นไมสมควรเลย เธอทั้งหลายประชุมกันแลว พึงกระทําอาการ
๒ อยาง คือ ธัมมีกถา หรือดุษณีภาพอันเปนอริยะ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ผูไมอาศัยศิลปะเลี้ยงชีพ ผูเบา ปรารถนาประโยชน มีอินทรียสํารวมแลว พนวิเศษแลวในธรรม
ทั้งปวง ไมมที ี่อยูเที่ยวไป ไมยึดถือวาของเรา ไม
มีความหวัง ผูนั้นกําจัดมารไดแลว เปนผูเที่ยวไปผูเดียว ชื่อวาเปนภิกษุ.
จบสิปปสูตรที่ ๙
อรรถกถาสิปปสูตร
สิปปสูตรที่ ๙ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โก นุ โข อาวุโส สิปฺป ชานาติ ความวา อาวุโส เมื่อ
พวกเราประชุมกันในที่นี้ ใครหนอจะรูแจงอาชีพอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมี
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ชีวิตเปนเหตุ อันไดนามวา ศิลปะ เพราะอรรถวาตองศึกษา. บทวา
โก กึ สิปฺป สิกฺขิ ความวา ใครจะเขาไปหาตระกูลอาจารยผูถายทอดศิลปะ
ตลอดกาลนานแลว ศึกษาศิลปะอะไร ๆ บรรดาศิลปะฝกชางเปนตน โดย
ทางเลาเรียน และโดยทางปฏิบัติ. บทวา กตร สิปฺป สิปฺปาน อคฺค
ความวา ศิลปะชนิดไหนเปนยอด คือประเสริฐกวาศิลปะทั้งปวง โดยไม
ต่ําชา มีผลมาก และสําเร็จไดไมยาก อธิบายวา บุคคลอาศัยศิลปะใด
แลวสามารถเปนอยูไดงาย. บทวา ตตฺเถกจฺเจ ความวา บรรดาภิกษุ
เหลานั้น บางพวกที่ออกบวชจากตระกูลนายหัตถาจารยนั้น. บทวา เอว
มาหสุ ความวา ทานเหลานั้นไดกลาวอยางนั้น. แมตอแตนี้ไป ในที่ ๆ
กลาวไววา เอกจฺเจ ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา หตฺถิสิปฺป ความวา
ศิลปะแมทุกอยางตางโดยการจับชาง การฝก การขับขี่ การรักษาโรค
เปนตน ที่จําตองกระทํา ทานประสงคเอาวา ศิลปะในการฝกชาง ในที่นี้.
แมในคําวา อสฺสสิปฺป นี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน. สวน ศิลปะการขับรถ พึง
ทราบโดยวิธีฝกหัด และขับไปเปนตนของผูขับรถ และโดยการประกอบ
รถ. บทวา ธนุสิปฺป ไดแก ศิลปะของนายขมังธนู ซึ่งเรียกวา นักแมน
ธนู. บทวา ถรุสิปฺป ไดแก ศิลปะทางอาวุธที่เหลือ. บทวา มุทฺธาสิปฺป
ไดแก ศิลปะในการนับหัวแมมือ. บทวา คณนาสิปฺป ไดแก ศิลปะในการ
นับไมขาดระยะ. บทวา สงฺขานสิปฺป ไดแก ศิลปะในการนับเปนกอน
ดวยการบวกและการลบเปนตน. ผูทกี่ ลาวคลองแคลวศิลปะนั้น พอเห็น
ตนไม ก็นับไดวา ตนไมนี้มีใบเทานี้. บทวา เลขาสิปฺป ไดแก ศิลปะ
ในเพราะเขียนอักษรโดยอาการตาง ๆ หรือความรูในการเขียน. บทวา
กาเวยฺยสิปฺป ความวา ศิลปะการแตงกาพยของกวี ๔ จําพวก มีจินตกวี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 357

เปนตน ดวยการคิดของตน ดวยการฟงที่ไดจากคนอื่น ดวยประโยชน
อยางนี้วา สิ่งนี้มีประโยชน เราจักประกอบสิ่งนี้อยางนี้ หรือดวยการ
เห็นกาพยอะไร ๆ แลวเกิดปฏิภาณขึ้นในฐานะวา เราจักแตกาพยให
เหมือนกับกาพยนั้น. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย กวี ๔ จําพวกเหลานี้ คือ จินตกวี สุตกวี อัตถกวี และปฏิภาณกวี.
บทวา โลกายตสิปฺป ความวา ศิลปะในวิตัณฑศาสตร ที่ปฏิเสธปรโลก
และนิพพานเปนไป โดยนัยมีอาทิวา กาขาว เพราะกระดูกขาว นกยาง
แดงเพราะเลือดแดง. บทวา ขตฺตวิชฺชาสิปฺป ความวา ศิลปะในนิติศาสตรมีการอารักขากษัตริยเปนตน. ไดยินวา ศิลปะทั้ง ๑๒ นี้ ชื่อวา
มหาศิลปะ ดวยเหตุนั้นจึงกลาวไวในที่นั้น ๆ วา สิปฺปาน อคฺค ดังนี้.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยอาการทั้งปวง ซึ่ง
ความไมสลัดออกจากวัฏทุกข เพื่อประโยชนแกการเปนอยูแหงสิปปายตนะ
ทั้งปวงนี้ แตก็ทรงทราบความไมสลัดออกแหงความบริสุทธิ์มีศีลเปนตน
และความเปนภิกษุแหงผูพรั่งพรอมดวยศีลเปนตนนั้น จึงทรงเปลงอุทาน
นี้อันประกาศเนื้อความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสิปฺปชีวี ความวา ชื่อวา อสิปปชีวี
เพราะอรรถวา ไมไปอาศัยศิลปะอยางใดอยางหนึ่งเลี้ยงชีพ เพราะความ
หวังในปจจัยเหือดแหงไป โดยขมตัณหุปปาทาน ๔ ใหอยูไกลแสนไกล.
ดวยคํานี้ ทรงแสดงถึงอาชีวปริสุทธิศลี . บทวา ลหุ ไดแก ชือ่ วา เบา
คือไมมีสัมภาระมาก เพราะมีกิจนอยและมีความประพฤติเบาพรอม. ดวย
คํานี้ ทรงแสดงถึงความเปนผูเลี้ยงงาย อันสําเร็จดวยความสันโดษใน
ปจจัย ๔. บทวา อตฺถกาโม ความวา ชื่อวา อัตถกามะ เพราะอรรถวา
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ใครคือปรารถนาเฉพาะประโยชนของโลกพรอมเทวโลกเทานั้น. ดวยคํานี้
ทรงแสดงถึงปาติโมกขสังวรศีล เพราะประกาศถึงความงดเวนสิ่งไมใช
ประโยชนแกสัตวทั้งหลาย เพราะแสดงถึงความงดเวนความพินาศมีปาณาติบาตเปนตน. บทวา ยตินฺทฺริโย ความวา ชื่อวา มีอินทรียสํารวมแลว
เพราะสํารวมอินทรีย ๖ มีจักขุนทรียเปนตน โดยไมใหอกุศลธรรมมี
อวิชชาเปนตนเกิดขึ้น. ดวยคํานี้ ตรัสถึงอินทรียสังวร. บทวา สพฺพธิ
วิปฺปมุตฺโต ความวา ผูมีศีลบริสุทธิ์ดอี ยางนี้ ตั้งมั่นอยูในความสันโดษดวย
ปจจัย ๔ กําหนดนามรูปพรอมปจจัย พิจารณาสังขารดวยลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตน บําเพ็ญวิปสสนา ตอจากนั้น ก็ชื่อวา เปนผูหลุดพนใน
ธรรมทั้งปวงคือในภูมิทั้งปวงมีภพเปนตน เพราะละสังโยชนไดดวยอริยมรรค ๔ ที่เปนไปตามลําดับ.
บทวา อโนสารี อมโม นิราโส ความวา ชื่อวา อโนกสารี
เพราะไมมีความซานไปแหงตัณหาในอายตนะทั้ง ๖ กลาวคือ โอกะ (น้าํ )
เหตุหลุดพนแลวในธรรมทั้งปวงเชนนั้นทีเดียว ชื่อวา อมมะ เพราะไม
มีมมังการในอารมณไหน ๆ มีรูปารมณเปนตน ชือ่ วา นิราสะ เพราะไม
มีความหวังโดยประการทั้งปวง. บทวา หิตฺวา มาน เอกจโร ส ภิกขฺ ุ
ความวา ก็ภิกษุนั้นผูเปนอยางนั้น ละมานะไดไมเหลือ พรอมกับเวลาที่
ไดบรรลุอรหัตมรรคทีเดียว จึงไมคลุกคลีดวยหมูเหมือนภิกษุเหลานี้ เปน
ผูเดียวเที่ยวไป ในอิรยิ าบถทั้งปวง เพราะประสงคความสงัดและเวนจาก
เพื่อนคือตัณหา ผูนั้น โดยทางปรมัตถ ชื่อวา ภิกษุ เพราะทําลายกิเลส
โดยประการทั้งปวง. ก็ในที่นี้ตรัสถึงคุณฝายโลกิยะ โดยนัยมีอาทิวา
อสิปฺปชีวี ผูไ มอาศัยศิลปเลี้ยงชีพ. ดวยคํามีอาทิวา สพฺพธิ วิปปฺ มุตฺโต
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ตรัสถึงคุณฝายโลกุตระ. ในคํานั้น ทรงแสดงวา ธรรมนี้ สําหรับผู
ตั้งอยูในความเปนผูไมอาศัยศิลปะเลี้ยงชีพเปนตนเทานั้น ไมใชเปนของผู
อาศัยศิลปเลี้ยงชีพดวยมิจฉาชีพ เพราะฉะนั้น พวกเธอจงเวนการถือใน
ศิลปวาเปนสาระ แลวศึกษาในอธิศีลเปนตนเทานั้น.
จบอรรถกถาสิปปสูตรที่ ๙
๑๐. โลกสูตร
วาดวยเรือ่ งทรงตรวจดูโลก
[๘๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาแรกตรัสรู ประทับอยูที่ควงไมโพธิ์
ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขโดยบัลลังกเดียวตลอด ๗ วัน ครั้งนั้นแลโดยลวง
๗ วันนั้นไป พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากสมาธินั้นแลวทรงตรวจดู
โลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นหมูสัตวผูเดือดรอนอยูดวยความเดือดรอน
เปนอันมาก และผูถูกความเรารอนเปนอันมากซึ่งเกิดจากราคะบาง เกิด
จากโทสะบาง เกิดจากโมหะบาง แผดเผาอยู
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
โลกนี้เกิดความเดือดรอนแลว ถูกผัสสะครอบงํา
แลว ยอมกลาวถึงโรคโดยความเปนตัวตน ก็โลก
ยอมสําคัญโดยประการใด ขันธปญจกอันวัตถุแหง
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ความสําคัญนั้น ยอมเปนอยางอื่นจากประการที่ตน
สําคัญนั้น โลกของแลวในภพมีความแปรปรวนเปน
อืน่ ถูกภพครอบงําแลว ยอมเพลิดเพลินภพนั่นเอง
(สัตว) โลกยอมเพลิดเพลินสิ่งใด สิ่งนั้นเปนภัย
โลกกลัวสิ่งใด สิ่งนั้นเปนทุกข ก็บุคคลอยูประพฤติ
พรหมจรรยนี้เพื่อจะละภพแล.
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาว
ความหลุดพนจากภพดวยภพ (สัสสตทิฏฐิ) เรากลาววา
สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดไมหลุดพนไปจากภพ
ก็หรือสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาว
ความสลัดออกจากภพดวยความไมมีภพ (อุจเฉททิฏฐิ)
เรากลาววา สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดไมสลัด
ออกไปจากภพ ก็ทุกขนี้ยอ มเกิดเพราะอาศัยอุปธิทั้ง
ปวงความเกิดแหงทุกขยอมไมมี เพราะความสิ้น
อุปาทานทั้งปวง ทานจงดูโลกนี้ สัตวทั้งหลายเปน
จํานวนมาก ถูกอวิชชาครอบงําหรือยินดีแลวขันธปญจกที่เกิดแลวไมพนไปจากภพ ก็ภพเหลาใดเหลา
หนึ่งในสวนทั้งปวง (ในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง)
โดยสวนทั้งปวง (สวรรค อบาย และมนุษยเปนตน)
ภพทั้งหมดนั้นไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา อันบุคคลผูเห็นขันธปญจกกลาวคือ ภพ
ตามความจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้อยูยอมละภว
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ตัณหาได ทั้งไมเพลิดเพลินวิภวตัณหา ความดับดวย
อริยมรรคเปนเครื่องสํารอกไมมีสวนเหลือ เพราะ
ความสิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง
เปนนิพพาน ภพไมยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูดับแลว
เพราะไมถือมั่น ภิกษุนั้นครอบงํามาร ชนะสงคราม
ลวงภพไดทั้งหมดเปนผูคงที่ฉะนี้แล.
จบโลกสูตรที่ ๑๐
จบนันทวรรคที่ ๓
อรรถกถาโลกสูตร
โลกสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:อาสยานุสยญาณ และอินทริยปโรปริยัตญาณ ชื่อวา พุทธจักษุ
ในคําวา พุทฺธจกฺขุนา นี้. สมดังที่ทานกลาวคํามีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุไดทรงเห็นแลวแล ซึ่งเหลา
สัตวผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย ผูมีกิเลสดุจฉุลีในดวงตามาก ผูมีอินทรีย
แกกลา ผูมอี ินทรียออน. บทวา โลก ไดแก โลก ๓ คือ โอกาสโลก ๑
สังขารโลก ๑ สัตวโลก ๑. ในโลกทัง้ ๓ นั้น โอกาสโลก ตรัสไวใน
ประโยคมีอาทิวา
พระจันทรพระอาทิตย เวียนรอบสองทิศให
สวางไสวมีประมาณเทาใด โอกาสโลก มีประมาณ
พันหนึ่งเทานั้น อํานาจของทาน เปนไปในโอกาส
โลกนี้.
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สังขารโลก ตรัสไวในประโยคมีอาทิวา โลก ๑ ไดแกสัตวทั้งปวง
ดํารงอยูไดดวยอาหาร. โลก ๒ ไดแกนามและรูป. โลก ๓ ไดแก เวทนา
๓. โลก ๔ ไดแก อาหาร ๔. โลก ๕ ไดแก อุปาทานขันธ ๕. โลก ๖
ไดแก อายตนะภายใน ๖. โลก ๗ ไดแก วิญญาณฐิติ ๗. โลก ๘ ไดแก
โลกธรรม ๘. โลก ๙ ไดแก สัตตาวาส ๙. โลก ๑๐ ไดแก อายตนะ
๑๐. โลก ๑๒ ไดแก อายตนะ ๑๒. โลก ๑๘ ไดแก ธาตุ ๑๘. สัตวโลก ตรัสไวในประโยคมีอาทิวา โลกเที่ยง โลกไมเที่ยง. แมในที่นี้ พึง
ทราบสัตวโลก. บรรดาโลกเหลานั้น โลกกลาวคือจักรวาล ชือ่ วา โอกาสโลก เพราะอรรถวา เห็นคือปรากฏโดยอาการวิจิตร. สังขาร ชื่อวา
โลก เพราะอรรถวา ยอยยับ คือผุพัง. ชื่อวา สัตวโลก เพราะอรรถวา
เปนที่ดูบุญและบาปและผลแหงบุญและบาป. พระผูมีพระภาคเจา ทรง
อนุเคราะห ในสัตวเหลานั้นดวยพระมหากรุณา มีพระประสงคจะใหสัตว
เหลานั้นพนจากสังสารทุกข จึงตรวจดูสัตวโลก. ก็พระองคทรงตรวจดู
สัปดาหไหน ? สัปดาหที่ ๑. จริงอยู ในที่สุดแหงปจฉิมยาม ในวันสุด
สัปดาหที่ทรงเขาสมาธิ พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปลงอุทานอันแสดง
อานุภาพแหงอริยมรรคนี้วา เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏ ฯลฯ
เหมือนพระอาทิตยสองไสวในกลางหาว ดังนี้ จึงตรวจดูสัตวโลกวา อันดับ
แรก เราใชเรือคือธรรมนี้ขามหวงน้ําใหญคือสงสาร ที่แสนจะขามไดโดย
ยากอยางนี้ จึงยืนอยูที่ฝงคือพระนิพพาน เอาเถิด บัดนี้ ถึงสัตวโลกเราก็
จักใหขามดวย สัตวโลก เปนอยางไรหนอ ดังนี้. ซึ่งทานหมายกลาวไววา
ครั้นลวง ๗ วันนั้นไป พระผูมีพระภาคเจา เสด็จออกจากสมาธินั้น ทรง
ตรวจดูสัตวโลก ดวยพุทธจักษุ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โลโลเกสิ ความวา ทรงเห็นโดยอาการ
ตาง ๆ คือกระทําใหประจักษดวยญาณของพระองค เหมือนผลมะขามปอม
ที่วางไวบนฝามือ. บทมีอาทิวา อเนเกหิ สนฺตาเปหิ เปนบทแสดงอาการ
ดูแล. บทวา อเนเกหิ สนฺตาเปหิ ไดแก ดวยความทุกขเปนอเนก.
จริงอยู ทุกขทานเรียกวา สันตาปะ เพราะอรรถวาทําใหเดือดรอน.
เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา ทุกขมีอรรถวาบีบคั้น มีอรรถวาปรุงแตง
มีอรรถวาทําใหเดือดรอน มีอรรถวาแปรปรวน. ก็ทุกขนั้น มีอรรถ
หลายประการ ดวยอํานาจทุกขทุกขเปนตน และดวยอํานาจชาติเปนตน
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เอนเกหิ สนฺตาเปหิ. ผูเดือดรอน คือถูก
ทุกขเปนอเนก บีบคั้น เบียดเบียน. บทวา ปริฬาเหหิ แปลวา ดวย
ความเรารอน. บทวา ปริฑยฺหมาเน ไดแก ผูถูกไฟเผารอบดานเหมือน
เชื้อไฟ. บทวา ราคเชหิ แปลวา เกิดแตราคะ. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้.
จริงอยู กิเลสมีราคะเปนตนยอมเกิดในสันดานใด ยอมเบียดเบียนสันดาน
นั้น เหมือนเผาอยู. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๓ กองนี้ ราคัคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โมหัคคิ
ไฟคือโมหะ. เพราะไฟเหลานั้นทําจิตและกายใหเศราหมอง ฉะนั้น จึง
เรียกวากิเลส. ก็ในบทเหลานี้ ดวยบทวา ปริฑยฺหมาเน นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงกิเลสมีราคะเปนตนปวัตติทุกข และความที่
สัตวถูกปวัตติทุกขนั้นครองงํา. อนึ่ง ดวยบทวา สนฺตปฺปมาเน นี้ ทรง
แสดงถึงความที่สัตวเหลานั้น เปนทุกขทุกระยะกาล และความเปนผูมี
อันตรายไมขาดระยะเพราะทุกขนั้น.
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จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอปราชิตบังลังก ณ ควงโพธิพฤกษ ในปฐมยามทรงระลึกถึงบุพเพนิวาสญาณ ในมัชฌิมยามทรง
ชําระทิพยจักษุ ในปจฉิมยามทรงหยั่งญาณลงในปฏิจจสมุปบาท ทรงรู
ยิ่งวัฏทุกขอันมีกิเลสเปนมูล ทรงพิจารณากําหนดสังขาร เจริญวิปสสนา
โดยลําดับ ทรงกําจัดกิเลสใหปราศจากไป ตรัสรูยิ่งดวยพระองคเองดวย
การบรรลุพระอริยมรรค เพราะทรงละกิเลสไดเด็ดขาดในลําดับปจจเวกขณญาณแลวจึงทรงเปลงอุทานวา อเนกชาติสสาร ดังนี้เปนตน อัน
แสดงถึงความที่พระองคสิ้นวัฏทุกข ซึ่งพระพุทธเจาทุกพระองคไมทรง
ละ ประทับนั่งขัดสมาธิเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน ในยาม ๓ แหงราตรี
ที่ ๗ ทรงเปลงอุทาน ๓ อยาง โดยนัยดังกลาวแลว ในลําดับแหงอุทาน
ที่ ๓ ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ทรงเห็นวา วัฏทุกขของสัตวทั้งสิ้น
นี้ มีกิเลสเปนมูล ขึ้นชื่อวากิเลสเหลานี้เปนปวัตติทุกข (ทุกขในปจจุบัน)
และเปนเหตุแหงทุกขแมตอไป เพราะฉะนั้น สัตวเหลานี้ จึงเดือดรอน
หมนไหม เพราะกิเลสเหลานั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อทฺทสา
โข ภควา ฯ เป ฯ โมหเชหิป ดังนี้.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ถึงความที่สัตวโลกถูกความเรารอนหมนไหมดังกลาวแลวครอบงําอยู. บท
วา อุทาน อุทาเนสิ ความวา ทรงเปลงมหาอุทานนี้ อันประกาศถึงความ
ดับสนิท ความเรารอนหมนไหมทั้งปวง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อย โลโก สนฺตปชาโต ความวา
สัตวโลกนี้แมทั้งหมดเกิดความเดือดรอน เพราะชรา โรค และมรณะ
เพราะความวอดวายตาง ๆ และเพราะความกลุมรุมแหงกิเลส อธิบายวา
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ถูกทุกขทางกายและใจที่เกิดขึ้นแลวครอบงํา. บทวา ผสฺสปเรโต ความ
วา ผูถูกทุกขสัมผัสเปนอเนกนั่นแหละครองงํา คือเบียดเบียน. อีกอยาง
หนึ่ง บทวา ผสฺสปเรโต ความวา ผูถูกผัสสะทั้ง ๖ อันเปนปจจัยแก
ทุกขเวทนา ๓ กลาวคือสุขเวทนาเปนตนครองงํา คือติดของอยูดวยความ
เปนไปในอารมณนั้น ๆ ทางทวารนั้น ๆ. บทวา โรค วทติ อตฺตโต
ความวา สัตวโลก เมื่อไมรูตามความเปนจริงถึงโรค ทุกข หรือเบญจขันธ
กลาวคือเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมกลาวโดยเปนอัตตาวา
เราไดรับสุข รับทุกข ดวยอํานาจการถือผิดดวยสําคัญวาเปนเรา. อาจารย
บางพวกกลาววา อตฺตโน ดังนี้ก็มี. คํานั้นมีอธิบายดังนี้วา สัตวโลกนี้
นั้นถูกทุกขธรรมอยางใดอยางหนึ่งครอบงํา เมื่อไมอาจอดกลั้นไวไดเพราะ
ไมไดเจริญอัตตา จึงบนเพอไปโดยนัยมีอาทิวา โอ ทุกข ทุกขเชนนี้จง
อยามีแมแกตนของเรา จึงกลาวถึงโรคของตนอยางเดียว แตไมปฏิบัติ
เพื่อละโรคนั้น. อีกอยางกนึ่ง สัตวโลกเมื่อไมรูตามเปนจริงถึงทุกขตามที่
กลาวแลวนั้น จึงกลาววา ของตน ดวยความสําคัญวา ของเรา คือเปลง
วาจาวา นี้ของเรา ดวยอํานาจตัณหาคาหะ (การยึดถือดวยอํานาจตัณหา).
บทวา เยน หิ มฺติ ความวา สัตวโลกเมื่อกลาวเบญจขันธ
อันเปนตัวโรคนี้ โดยความเปนตน หรือของตน ดวยอาการอยางนี้ จึง
สําคัญโดยทิฏฐิ มานะและตัณหา โดยประการอันเปนเหตุมีรูปและเวทนา
เปนตนใด หรือโดยประการมีความเปนของเที่ยงเปนตนใด. บทวา ตโต
ต โหติ อฺกา ความวา เบญจขันธอันเปนวัตถุแหงความสําคัญนั้น
วาตนในสิ่งที่มิใชตน อธิบายวา ไมทําความอหังการ มมังการใหสําเร็จ
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เพราะไมอาจใหอยูในอํานาจได. อีกอยางหนึ่ง บทวา ตโต ความวา
เบญจขันธนั้นอันบุคคลสําคัญวาเที่ยงเปนตน ยอมเปนโดยประการอื่น คือ
เปนสภาวะไมเที่ยงเปนตนทีเดียว เพราะภาวะเพียงสักวาความสําคัญนั้น.
ก็ความสําคัญไมสามารถทําภาวะหรือลักษณะใหเปนอยางอื่นได.
บทวา อฺถาภาวี ภวสตฺโต ความวา สัตวโลกผูตดิ ของในความ
เจริญในหิตสุขที่ยังไมเกิด แมจะคิดตามความพอใจ ดวยความสําคัญ
ก็มีความเปนอยางอื่นจากความสําคัญนั้นดวยการปฏิบัติผิด มีแตสิ่งที่ไร
ประโยชนและเปนทุกข ประสบแตความคับแคนถานเดียว. บทวา
ภวเมวาภินนฺทติ ความวา เมื่อเปนอยางนั้น ก็ยังเพลิดเพลินคือหวัง
ภพ คือความเจริญที่ไมมีซึ่งตนกําหนดโดยความสําคัญผิดนั้นเทานั้น. อีก
อยางหนึ่ง บทวา อฺถาภาวี ความวา มีความเปนอยางอื่นดวยตัวเอง
จากอาการที่กําหนดดวยความสําคัญโดยนัยมีอาทิวา อัตตาของเราเที่ยง
แตเปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน. บทวา ภวสฺตโต ความวา สัตวโลกติด
ของสยบอยู เพราะภวตัณหาในกามภพเปนตน. บทวา ภวเมวาภินนฺทติ
ความวา ยึดถือภพอันมีสภาวะไมเที่ยงนั่นแล โดยเปนของเที่ยง แลว
เพลิดเพลินความสําคัญอันนอมไปในภพนั่นแหละ ดวยความยินดีภพดวย
อํานาจตัณหาและทิฏฐิ คือไมเบื่อหนายในภพนั้น. บทวา ยทภินนฺทติ ต
ภย ความวา ภพคือความเจริญหรือภพมีกามเปนตน ที่สัตวโลกเพลิดเพลินนั้น ชือ่ วาเปนภพ เพราะอรรถวานากลัวอยางยิ่ง โดยเปนเหตุเกิด
ภพ เพราะมีสภาวะแปรปรวนมีไมเที่ยงเปนตน และเพราะถูกความพินาศ
หลายประการติดตาม. บทวา ยสฺส ภายติ ความวา ชราและมรณะ
เปนตนอันเปนเหตุใหสัตวโลกกลัวนั้น จัดเปนทุกขเพราะเปนที่ตั้งแหง
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ทุกข และเพราะเปนตัวทุกข. อีกอยางหนึ่ง บทวา ยสฺส ภายติ ความวา
สัตวโลกยอมกลัวตอการเสพใด เพราะความเพลิดเพลินภพ การเสพกลาว
คือความขาดสูญ (อุจเฉททิฏฐิ) นั้น และความกลัวแตการเสพนั้น จัดวาเปน
ทุกข คือมีสภาวะเปนทุกขทีเดียว เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข และเพราะ
ทุกขมีชาติทุกขเปนตนไมกลับกลาย (เปนอยางอื่น). อีกอยางหนึ่ง บทวา
ยสฺส ภายติ ต ทุกฺข ความวา ความกลัวที่สัตวโลกผูไมรูการสลัดออก
ซึ่งอนิจจลักษณะเปนตนที่ตนกลัวนั้น เปนทุกขคือนําทุกขมาใหเขา.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวัฏฏะดวยเหตุเพียงเทานี้แลว
บัดนี้ เพื่อจะแสดงวิวัฏฏะ (นิพพาน) จึงตรัสวา ก็บุคคลอยูประพฤติ
พรหมจรรยนี้เพื่อละขาดจากภพแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภววิปฺปหานาย ไดแก เพื่อละกามภพ
เปนตน. ศัพทวา โข ใชในอรรถอวธารณะหามความอื่น. ศัพทวา ปน
เปนนิบาตใชในอรรถปทปูรณะ ทําใหเต็มบท. บทวา อิท เปนบทกลาว
เฉพาะที่ใกล. บทวา พฺรหฺมจริย ไดแก มรรคพรหมจรรย. บทวา วุสฺสติ
แปลวา ยอมบําเพ็ญ. ทานอธิบาย คํานี้ไววา มรรคพรหมจรรยอันประกอบดวยองค ๘ นี้ สงเคราะหดวยขันธ ๓ มีศีลขันธเปนตน เราประพฤติ
สิ่งที่ทําไดยากยิ่ง บําเพ็ญบารมีมาสิ้น ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป แลวเหยียบ
ย่ําหัวมารทั้ง ๓ ที่ควงไมโพธิ์ไดบรรลุแลว จึงประพฤติ บําเพ็ญ เพื่อ
ประโยชนแกการละอยางเด็ดขาด ดวยการละเหตุเกิดแหงกามภพเปนตน
โดยสวนเดียว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงอริยมรรคอันเปนเหตุนําสัตวออก
จากทุกขโดยแทจริงดวยประการฉะนี้แลว บัดนี้ เมือ่ จะทรงแสดงถึงความ
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ไมมีมรรคอื่นจากอริยมรรคนั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา เย หิ เกจิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย เปนบทแสดงไขความไมแนนอน
คําวา หิ เปนเพียงนิบาต. บทวา เกจิ ไดแก บางพวก. แมดวยบททั้ง
สองทานถือเอาคนผูมีวาทะอยางนั้นซึ่งมีทิฏฐิเปนคติ โดยไมกําหนดแน
นอน. บทวา สมณา ไดแก เปนสมณะดวยเพียงเขาไปบวช ไมใชดวย
การสงบบาป. บทวา พฺรหฺมณา ไดแก เปนพราหมณโดยเหตุเพียงกําเนิด
ไมใชผูลอยบาป. วา ศัพทเปนวิกัปปตถะ. บทวา ภเวน ภวสฺส วิปฺปโมคฺขมาหสุ ความวา สมณพราหมณบางพวก กลาวความหลุดพนจาก
ภพทั้งปวง คือความบริสุทธิ์จากสงสาร ดวยกามภพหรือรูปภพ. ถามวา
ก็สมณพราหมณพวกไรกลาวอยางนี้ ? ตอบวา พวกที่กลาวถึงนิพพาน
ในปจจุบัน. ก็บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น บางพวกกลาววาอัตตาที่
เพียบพรอมดวยกามคุณ ๕ อยางสูง ยอมถึงความดับ (นิพพาน) อยางยิ่ง
ในปจจุบัน. บางพวกกลาววา บรรดาฌานฝายรูปาวจร อัตตาผูพรั่งพรอม
ดวยปฐมฌาน ฯลฯ บางพวกกลาววา อัตตาผูพรั่งพรอมดวยจตุตถฌาน
ยอมถึงพระนิพพานอยางยิ่งในปจจุบัน. เหมือนดังที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในพระศาสนานี้ จะเปนสมณะหรือพราหมณก็
ตามมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้แหละ
เพียบพรอมดวยกามคุณ ๕. พึงทราบความพิสดาร.
แตเกจิอาจารยเหลานั้นกลาววา เพราะเหตุที่การแสวงหากามเปนตน
เพื่อตน จักไมมีแกผูที่เพียบพรอมดวยสุขเปนตน เหมือนปลิงที่อิ่มแลว
เพราะดื่มไวเต็มที่ ไมมีการกระหายเลือด ก็เมื่อไมมีการแสวงหากาม ภพก็
ไมมีเหมือนกัน ก็นยั นี้ควรไดแกผูตั้งอยูในภพใด ๆ ความหลุดพนจาก
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ภพทั้งปวงยอมมีไดดวยภพนั้น ๆ ฉะนั้น จึงตรัสวา สมณพราหมณทั้งหลาย
กลาวการหลุดพนจากภพดวยภพ ดังนี้. ก็แมผูมีลทั ธิวา คนพาลและ
บัณฑิต ทองเที่ยวไปตลอดกาลเทานี้ ตั้งอยูในภพสุดทาย จะหลุดพน
จากสงสาร ชื่อวา กลาวการหลุดพนภพดวยภพ. สมจริงดังที่ตรัสไววา
ทั้งคนพาลและบัณฑิตทองเที่ยวไป ๘,๔๐๐,๐๐๐ มหากัป จักกระทําที่สุด
ทุกขได ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง บทวา ภเวน ไดแกภวทิฏฐิ. สัสสตทิฏฐิ
ทานเรียกวาภวทิฏฐิ เพราะเปนไปโดยอรรถวา เกิดมี คือตั้งอยูติดตอกัน.
ในที่นี้ ภวทิฏฐินั่นแหละทานเรียกวาภพ เหมือนในประโยควา ภวตัณหา
โดยลบบทเบื้องปลาย. ก็เมื่อวาดวยอํานาจทิฏฐิ สมณพราหมณบางพวก
ยอมสําคัญภพพิเศษเทานั้นอันมีสภาวะเที่ยงเปนตนวาเปนการหลุดพนจาก
ภพ เพราะมีความเปนไปสงบกิเลส และเพราะอายุเปนอยูไดนาน เหมือน
พกาพรหมกลาวไววา สิ่งนี้เที่ยง สิ่งนี้ยั่งยืน สิ่งนี้มีความเปนไปติดตอกัน
สิ่งนี้มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา. สมณพราหมณเหลานั้นนั่นแลผู
ถือผิดตรงกันขามมีความเห็นในสิ่งที่มิใชเครื่องสลัดออกวาเปนเครื่องสลัด
ออก (จากทุกข) ความหลุดพนจากภพจะมีแตไหน. ดวยเหตุนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจา จึงตรัสวา เรากลาววาสมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดไม
หลุดพนจากภพ.
บทวา วิภเวน แปลวา ดวยการขาดสูญ (อุจเฉททิฏฐิ). บทวา
ภวสฺส นิสฺสรณมหสุ ความวา สมณพราหมณเหลานั้นกลาวการปราศจาก
ไป การออกไปจากภพทั้งปวงวาสังสารสุทธิ (ความบริสุทธิ์จากสงสาร).
เพราะสมณพราหมณนั้นเมื่อไมรูวาทะของผูที่กลาววา ความหลุดพนพิเศษ
จากภพดวยภพ ยอมปฏิญญาการสลัดออกจากทุกขดวยการตัดขาดจากภพ.
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อีกอยางหนึ่ง บทวา วิภเวน ไดแก อุจเฉททิฏฐิ. อุจเฉททิฏฐิทานกลาววา
วิภวะปราศจากภพ โดยนัยดังกลาวแลว เพราะเปนไปดวยอรรถวา อัตตา
และโลกไมมี คือพินาศ ขาดสูญ. จริงอยู สัตวทั้งหลายยอมนอมไปดวย
อุจเฉททิฏฐิ แลวเกิดในภพนั้น ๆ ขาดสูญไป. อุจเฉททิฏฐินั้นนั่นแหละ
เปนสังสารสุทธิ เพราะเหตุนั้น สัตวเหลานั้นจึงชื่อวาอุจเฉทวาทะ มีวาทะ
วาขาดสูญ. สมจริงดังที่ตรัสไววา ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้แหละเปน
สิ่งมีรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯ ล ฯ เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู
ผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้ อัตตานี้เปนสิ่งที่ขาดสูญโดยชอบ. อนึ่ง ตรัส
ไววา ดูกอนมหาบพิตร ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล
ยัญที่บูชาแลวไมมีผล ฯลฯ ทั้งคนพาลและบัณฑิตเบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี. สมณพราหมณแมเหลานั้น
ผูยึดถือผิดตรงกันขามอยางนี้ จักสลัดออกจากภพไดแตที่ไหน. ดวยเหตุ
นั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เรากลาววาสมณพราหมณทั้งหมดนั้น
ไมสลัดออกจากภพไปได. เพราะสัตวโลกยังไมไดถอนกิเลสที่เหลือให
หมดดวยอริยมรรคภาวนา แมในกาลไหน ๆ ก็ไมไดความหลุดพนดวยการ
สลัดออกจากภพ. จริงอยางนั้น สมณพราหมณเหลานั้นเปนผูตกไปใน
สวนสุดทั้งสองวามี (หรือ) ไมมี เพราะไมหยั่งรูตามความเปนจริง จึง
กระสับกระสายและดิ้นรน เพราะอํานาจตัณหาและทิฏฐิ เพราะเขาเหลานั้น
มีทิฏฐิเปนคติ ลุมหลงอยูแมในเหตุแหงความเปนไป (คือสมุทัย) ถูก
เครื่องผูก คือตัณหาลามไวที่เสาคือทัสสนะอันผิดตรงกันขาม ซึ่งฝงไว
แนนที่แผนดินคือสักกายทิฏฐิ ยอมไมละที่ที่ผูกไปได เหมือนสุนัขที่ลามไว
ดวยเครื่องลาม สมณพราหมณเหลานั้นจะมีความหลุดพนแตที่ไหน.
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พระศาสดาเมื่อทรงแสดงวา สมณพราหมณเหลาใด ไมของแวะ
สวนสุด ๒ อยางนั้น เพราะไมงมงายในปวัตติเปนตน โดยแจมแจงใน
สัจจะทั้ง ๔ ยอมขึ้นสูมัชฌิมปฏิปทา สมณพราหมณเหลานั้นนั่นแหละ
จะมีการหลุดพนและการสลัดออกไปจากภพได จึงตรัสวา อุปธิ ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปธิ ไดแก อุปธิมีขันธเปนตน. ศัพท
วา หิ เปนเพียงนิบาต. บทวา ปฏิจฺจ แปลวา อาศัย คือทําใหเปนที่
อาศัย. บทวา ทุกฺข ไดแก ทุกขมีชาติทุกขเปนตน. ทานกลาวอธิบาย
ไวอยางไร ? ทานกลาวอธิบายไววา สัตวเหลานี้มีทิฏฐิเปนคติ สําคัญวา
หลุดพนในที่ใด พวกเขาก็ไดประสบอุปธิ คือ ขันธ กิเลส และอภิสังขาร
ในที่นั้น สัตวโลกนั้นจะสลัดออกจากทุกขไดแตที่ไหน. ก็เพราะอภิสังขาร
เกิดมีในที่ที่กิเลสเกิดมี ความสืบเนื่องแหงภพจึงไมขาดไปเลย เพราะฉะนั้น วัฏทุกข (ของสัตวโลก) จึงไมดับ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็ทุกขนี้ยอมเกิดมี เพราะอาศัยอุปธิ.
บัดนี้ เพื่อแสดงเหตุเครื่องสลัดทุกข จึงตรัสวา เพราะอุปาทาน
ทั้งปวงสิ้นไป ทุกขจึงไมเกิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพุปาทานกฺขยา ความวา เพราะ
ละไดเด็ดขาดซึ่งอุปาทานทั้งหมด ๔ อยางนี้ คือ กามุปาทาน ทิฏฐิปาทาน
สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน ดวยการบรรลุอริยมรรค. ในอุปาทาน
๔ เหลานั้น อุปาทาน ๓ เหลานี้ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และ
อัตตวาทุปาทาน อันโสดาปตติมรรคใหสิ้นไป คือถึงความไมเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา. พึงทราบวา กามุปาทานอันยังสัตวใหไปอบายมรรคที่ ๑ ให
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สิ้นไป ที่เปนกามราคะอยางหยาบ มรรคที่ ๒ ใหสิ้นไป. กามราคะและ
พยาบาทอยางละเอียด มรรคที่ ๓ ใหสิ้นไป. การละรูปราคะอรูปราคะ
มรรคที่ ๔ ใหสิ้นไป รวมความวาอุปาทานอันมรรคทั้ง ๔ ใหสิ้นไป คือ
ถึงการไมเกิดขึ้นเปนธรรมดา. บทวา นตฺถิ หุกขฺ สฺส สมฺภโว ความวา
เพราะอุปาทานสิ้นไปโดยประการทั้งปวงอยางนี้ คือ เพราะรกชัฏคือกิเลส
แมทั้งหมดโดยที่รวมอยูในฐานเดียวกันกับอุปาทานนั้นไมเกิดขึ้น วัฏทุกข
แมมีประมาณนอยก็ไมเกิด คือไมปรากฏ.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงปวัตติคือ (ทุกขสัจ และนิวัตติคือ
นิโรธสัจ) พรอมดวยเหตุดังพรรณนามาฉะนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงวา
สัตวโลกนี้เมื่อไมรูนัยนี้ ก็เงยศีรษะขึ้นจากวัฏฏะไมได จึงตรัสคํามีอาทิวา
โลกมิม ปสฺส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โลกมิม ปสฺส ความวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงชักนําในการกระทําการพิจารณาดู จึงตรัสเรียกเฉพาะ
พระองควา จงดูโลกนี้ เพราะพระองคเขาถึงภาววิสัย (ของโลก) โดย
ประจักษดวยพุทธจักษุ. บทวา ปุถุ แปลวา มาก. อีกอยางหนึ่ง บทวา
ปุถุ แปลวา เปนพวก ๆ. บทวา อวิชชฺ า ปเรตา ความวา ถูกอวิชชา
อันเปนตัวปกปดสัจจะ ๔ ครอบงํา. ซึ่งตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา ความไม
รูในทุกข. บทวา ภูตา แปลวา เกิดแลว คือบังเกิดแลว เพราะกรรมและ
กิเลส. บทวา ภูตรตา ความวา ยินดียิ่งดวยตัณหาในสัตวทั้งหลาย คือใน
สัตวอื่นดวยความสําคัญวา บิดา มารดา บุตรและภรรยาเปนตน หรือในภูต
คือเบญจขันธดวยกําหนดวาเปนสตรีบุรุษเปนตน ดวยภาวะวาเที่ยงเปนตน
และดวยการถือวาตนและมีในตน โดยไมหยั่งรูภาวะแหงเบญจขันธวา
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ไมเที่ยง ไมงาม เปนทุกข และเปนอนัตตา. บทวา ภวาอปริมุตฺตา
ความวา ไมหลุดพนจากภพจากสงสาร ดวยการยึดถือดวยอํานาจตัณหา
และทิฏฐิดังที่กลาวแลว.
ก็ในบทเหลานั้น ดวยบทวา โลกมิม นี้ อันดับแรกเมื่อจะทรงนํา
หมูสัตวแมทั้งสิ้นเขาเปนกลุมเดียวกัน โดยภาวะเสมอกันกอน จึงทรง
แสดงศัพทโดยไมเจาะจงดวยเอกวจนะ แลวทรงประกาศอานุภาพแหง
พุทธจักษุญาณของพระองควา สัตวโลกนี้นั้นมีความแตกตางกันเปนหลาย
ประเภทโดยภพ กําเนิด คติ ฐิติ และสัตตาวาสเปนตน และโดยหมูสัตว
นั้น ๆ เปนตนในภพเปนตนแมนั้น เราตรวจดูแลวแตละอยาง ๆ จึงกระทําประเภทวจนะอีก แลวทรงแสดงศัพทโดยเจาะจงดวยพหุวจนะ ดวย
พระดํารัสมีอาทิวา สัตวเปนอันมากถูกอวิชชาครอบงํา. ก็แลครั้นทําคํา
อธิบายดังวามานี้แลวทําใหเปนทุติยาวิภัตติวา โลกมิม แมนิเทศที่เปน
ปฐมาวิภัตติพหุวจนะโดยพระบาลีวา อวิชฺชาย ปเรตา เปนตน ก็เปนอัน
ไมผิด เพราะมีพากยตางกัน แตเมื่อวาโดยความประสงคใหเปนพากยอัน
เดียวกัน อาจารยบางพวกจึงกลาววาภูตอันอวิชชาครอบงํา ยินดีในภูต
ไมพนไปจากภพได. แตบาลีเกากลาวโดยความตางแหงวิภัตติเทานั้น.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงวิปสสนาวิถีอันเปนโคจรของพระพุทธเจาไมเปน
วิสัยแหงเดียรถีย ซึ่งเปนอุบายใหพนจากภพทั้งหมด จึงตรัสคํามีอาทิวา
เย หิ เกจิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย หิ เกจิ ภวา ความวา ก็ภพ
เหลาใดเหลาหนึ่งที่มีอายุยืน หรือมีอายุชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งมีประเภทแตกตาง
กันโดยจําแนกเปนกามภพเปนตน สัญญาภพเปนตน และเอกโวการภพ
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เปนตน ทีส่ มมติกันวามีความสําราญ ที่ตางกันโดยสาระ และเวนจาก
ความสําราญ. บทวา สพฺพธิ ไดแก ในที่ทั้งปวงโดยวิภาคมีอาทิวา
เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง. บทวา สพฺพตฺถตาย ไดแก โดย
ภาวะทั้งปวง มีสวรรค อบาย และมนุษยเปนตน. พึงทราบวินิจฉัยในบท
มีอาทิวา สพฺเพ เต ดังตอไปนี้.
ภพทั้งหมดนั้นมีรูปและเวทนาเปนตนเปนธรรม ชื่อวา ไมเทีย่ ง
เพราะอรรถวามีแลวกลับไมมี. ชื่อวา เปนทุกข เพราะถูกความเกิดและ
ความดับบีบคั้น. ชื่อวามีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา เพราะจะตอง
แปรปรวนไปดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ชราและมรณะ. อิติ ศัพท มีอาทิ
เปนอรรถหรือมีปการะเปนอรรถ. คืออยางไร ? คือ ดวย อิติ ศัพทนั้น
พระองคทรงสงเคราะหแมอนัตตลักษณะแลวตรัสวา ชื่อวา อนัตตา เพราะ
ไมเปนไปในอํานาจ หรือชื่อวา อนัตตา เพราะอรรถวาไมเปนไปใน
อํานาจ เหตุมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา. สัตวโลก พิจารณาเห็น
เบญจขันธนี้กลาวคือภพ ตามความเปนจริง คือ ไมแปรผัน ดวยปญญา
อันชอบ คือ ดวยญาณอันชอบ ไดแกดวยปญญาอันสัมปยุตดวยมรรค
อันประกอบดวยวิปสสนา คือแทงตลอดดวยปริญญาอภิสัมเปนตน จึง
ละตัณหา ในภพอันเปนไปโดยนัยมีอาทิวา ภพเที่ยง ดวยประการฉะนี้
คือ ดวยอาการแทงตลอดลักษณะ ๓ คือดับไดเด็ดขาดพรอมกับการบรรลุ
อรหัตมรรคนั่นแล ยอมไมเพลิดเพลิน คือยอมไมปรารถนา วิภพ คือ
ความตัดขาด เพราะละอุจเฉททิฏฐิไดดวยประการทั้งปวง. เพราะความ
สิ้นไป คือ เพราะละตัณหา ๑๐๘ ประเภทมีกามตัณหาเปนตน และมี
ประเภทหาที่สุดมิไดโดยวิภาคการกําหนดเปนตนของสัตวโลกผูเปนอยู
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อยางนั้น โดยอาการทั้งปวง คือโดยประการทั้งปวง การดับโดย
ไมเกิดขึ้นแหงธรรมอันเปนฝกฝายแหงสังกิเลสทั้งสิ้นโดยที่รวมอยูในฐาน
เดียวกับตัณหานั้น โดยไมเหลือ คือโดยเด็ดขาด ดวยธรรมเครื่องสํารอก
คือดวยอริยมรรคนั้น คือ พระนิพพาน.
ครั้นทรงแสดงอุปาทิเสสนิพพาน โดยการละตัณหาเปนประธาน
ดังพรรณนามาฉะนี้ บัดนี้ เมื่อจงทรงแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน จึงตรัส
คาถาวา ตสฺส นิพฺพุตสฺส ดังนี้เปนตน.
คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายดังนี้ เพราะภิกษุผูขีณาสพผูทําลายกิเลส
โดยนัยดังกลาวแลว ดับสนิทดวยกิเลสปรินิพพานเพราะสิ้นตัณหาโดย
ประการทั้งปวง ไมมีอุทาน คือ หมดอุปาทาน หรือเพราะไมยึดมั่น
กิเลสมารและอภิสังขารมาร ภพใหมจงึ ไมมี คือไมมีอุปปตติภพโดยการ
ปฏิสนธิตอไป. และภิกษุผูเปนอยางนั้น ครอบงํามารเสียได คือ ในขณะ
จริมกมรรค ครอบงํากิเลสมารอภิสังขารมาร และเทวบุตรมาร ในขณะ
จริมกจิต จิตดวงสุดทาย (อรหัตมรรค) ครอบงําขันธมาร และมัจจุมาร
เสียได รวมความวา ทานครอบงํามารทั้ง ๕ เสียได คือใหพายแพ ไดแก
ทําใหหมดพยศดวยการไมใหเงยศีรษะขึ้นไดอีก เพราะทานชนะสงครามที่
พวกมารทําใหเกิดในที่นั้นๆ. ก็ดวยประการอยางนี้ ทานชื่อวาชนะสงคราม
ชื่อวา ผูคงที่ คือ เปนพระอรหันต เพราะถึงลักษณะของความเปนผูคงที่
เพราะไมมีวิการในอารมณทั้งปวงมีอิฏฐารมณเปนตน ชื่อวา กาวลวง คือ
กาวลวงดวยดี ซึ่งภพทั้งปวง คือ ภพแมทั้งหมดมีประเภทตามกลาวแลว
ไมจัดเขาในที่ใดที่หนึ่ง โดยที่แทเปนผูหาบัญญัติมิไดเบื้องหนาแต
ปรินิพพานไปเหมือนไฟหมดเชื้อ ฉะนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอา
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ยอดแหงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ จึงใหมหาอุทานนี้จบลง ดวยประการ
ฉะนี้.
จบอรรถกถาโลกสูตรที่ ๑๐
จบนันทวรรควรรณนาที่ ๓
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กรรมสูตร ๒. นันทสูตร ๓. ยโสชสูตร ๔. สารีปุตตสูตร
๕. โกลิตสูตร ๖. ปลินทวัจฉสูตร ๗. มหากัสสปสูตร ๘. ปณฑปาตสูตร
๙. สิปปสูตร ๑๐. โลกสูตร และอรรถกถา
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เมฆิยวรรคที่ ๔
๑. เมฆิยสูตร
วาดวยตรัสธรรม ๕ แกพระเมฆิยะ
[๘๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ จาลิกบรรพต ใกล
เมืองจาลิกา ก็สมัยนั้นแล ทานพระเมฆิยะเปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา
ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาจะเขาไป
บิณฑบาตในชันตุคาม พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนเมฆิยะ เธอจง
สําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ทานพระเมฆิยะนุง
แลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาต ครั้นเที่ยวไปใน
ชันตุคามเพื่อบิณฑบาตแลว กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไป
ยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา ครั้นแลวเดินพักผอนอยูที่ฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเห็น
ปามะมวงนาเลื่อมใส นารื่นรมย ครัน้ แลวคิดวา ปามะมวงนี้นาเลื่อมใส
นารื่นรมยจริงหนอ ปามะมวงนี้สมควรแกความเพียรของกุลบุตรผูมีความ
ตองการดวยความเพียรจริงหนอ ถาวาพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาต
เราไซร เราพึงมาสูอัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพียร ลําดับนั้นแล ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชันตุคาม ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตใน
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ชันตุคามแลว กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปยังฝงแมน้ํา
กิมิกาฬา ครั้นแลวเดินพักผอนอยูที่ฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเห็นอัมพวัน
นาเลื่อมใส นารื่นรมย จึงไดคิดวา อัมพวันนี้นาเลื่อมใส นารื่นรมยจริง
หนอ อัมพวันนี้ สมควรเพื่อความเพียรของกุลบุตรผูมีความตองการดวย
ความเพียรจริงหนอ ถาวาพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตเราไซร เรา
พึงมาสูอัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพียร ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาพระผูมีพระภาคเจาจะทรงอนุญาตขาพระองคไซร ขาพระองคพึงไปสูอัมพวันเพื่อ
บําเพ็ญเพียร.
[๘๖] เมื่อทานพระเมฆิยะกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ดูกอนเมฆิยะ จงรอกอน เราจะอยูแตผูเดียวจนกวาภิกษุรูปอื่น
จะมา แมครั้งที่ ๒ ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาไมมีกิจอะไร ๆ ที่พึงทําใหยิ่ง หรือไม
มีการสั่งสมอริยมรรคทีพ่ ระองคกระทําแลว แตขาพระองคยังมีกิจที่พึงทํา
ใหยิ่ง ยังมีการสั่งสมอริยมรรคที่ทําแลว ถาวาพระผูมีพระภาคเจาจะทรง
อนุญาตขาพระองคไซร ขาพระองคพึงไปสูอัมพวันนั้นเพื่อบําเพ็ญเพียร
แมครั้งที่ ๒. . . แมครั้งที่ ๓ . . . พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นเมฆิยะ
เราพึงกลาวอะไรกะเธอผูกลาวอยูวา บําเพ็ญเพียร ดูกอนเมฆิยะ เธอจง
สําคัญเวลาอันสมควร ณ บัดนี้.
[๘๗] ครั้งนัน้ แล ทานพระเมฆิยะลุกจากอาสนะ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลว เขาไปยังอัมพวันนั้น ครั้นแลวไดเที่ยวไปทั่วอัมพวัน แลวนั่งพักกลางวันอยูที่โคนตนไมตนหนึ่ง
ครั้งนั้น เมื่อทานพระเมฆิยะพักอยูในอัมพวันนั้น อกุศลวิตกอันลามก ๓
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ประการคือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ยอมฟุงซานโดยมาก
ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะคิดวา นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ
เราออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา แตกลับถูกอกุศลวิตกอันลามก ๓
ประการนี้คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ครอบงําแลว ครั้งนั้น
เปนเวลาเย็น ทานพระเมฆิยะออกจากที่เรน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองคพักอยูในอัมพวันนั้น อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการคือ กามวิตก
พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ยอมฟุงซานโดยมาก ขาพระองคนั้นคิดวา นา
อัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ ก็เราออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา
แตกลับถูกอกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการนี้คือ กามวิตก พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตก ครอบงําแลว.
[๘๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุตติที่ยังไมแกกลา ๕ ประการ
เปนไฉน ดูกอนเมฆิยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี
มีเพื่อนดี นี้เปนธรรมประการที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหง
เจโตวิมุตติที่ยังไมแกกลา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย นี้เปนธรรมประการที่ ๒ ยอมเปน
ไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุตติที่ยังไมแกกลา.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก ซึง่ กถาเครื่องขัดเกลากิเลส เปนไปเพื่อเปนที่สบายในการเปด
จิตเพื่อเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความ
เขาไปสบง เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน คือ อัปปจฉกถา
สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา ศีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา นี้เปนธรรมประการ
ที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุตติที่ยังไมแกกลา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อความเกิดขึ้นแหงกุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม
ทอดธุระในกุศลธรรม นี้เปนธรรมประการที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อความ
แกกลาแหงเจโตวิมุตติที่ยังไมแกกลา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่อง
พิจารณาความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกข
โดยชอบ นี้เปนธรรมประการที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหง
เจโตวิมุตติที่ยังไมแกกลา ดูกอนเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปน
ไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุตติที่ยังไมแกกลา
ดูกอนเมฆิยะ ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังคุณขอนี้
ได คือ ตนจักเปนผูมีศีล. . . จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุ
ผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังคุณขอนี้ได คือ ตนจักไดตามความ
ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งกถาเครื่องขัดเกลากิเลส. . . วิมุตติญาณทัสสนกถา ภิกษุผมู ีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังคุณขอนี้ได คือ
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ตนจักเปนผูปรารภความเพียร. . .ไมทอดธุระในกุศลธรรม ภิกษุผูมีมิตรดี
มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังคุณขอนี้ได คือ ตนจักเปนผูมีปญญา . . .ให
ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
[๘๙] ดูกอนเมฆิยะ ก็แลภิกษุนั้นตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว
พึงเจริญธรรม ๔ ประการใหยิ่งขึ้นไป คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ พึง
เจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก พึงเจริญ
อนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอัสมิมานะ ดูกอนเมฆิยะ อนัตตสัญญายอมปรากฏ
แกภิกษุผูไดอนิจจสัญญา ผูที่ไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันเปนที่
เพิกถอนเสียไดซึ่งอัสมิมานะในปจจุบันเทียว.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
วิตกอันเลวทราม วิตกอันละเอียด เปนไปแลว
ทําใจใหฟุงซาน บุคคลผูมีจิตหมุนไปแลวไมทราบ
วิตกแหงใจเหลานี้ ยอมแลนไปสูภพนอยและภพ
ใหญ สวนบุคคลผูมีความเพียร มีสติ ทราบวิตกแหง
ใจเหลานี้แลว ยอมปดกั้นเสีย พระอริยสาวกผูตรัสรู
แลว ยอมละไดเด็ดขาดไมมีสวนเหลือ ซึ่งวิตก
เหลานี้ที่เปนไปแลว ทําใจใหฟุงซาน.
จบเมฆิยสูตรที่ ๑
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เมฆิยวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาเมฆิยสูตร
เมฆิยสูตรที่ ๑ แหงเมฆิยวรรคมีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา จาลิกาย ไดแก ใกลเมืองชื่ออยางนี้. ไดยนิ วา เลยสถานที่
ประตูนั้นไป มีเปอกตมไหวอยูรอบ ๆ. เพราะตั้งชิดเปอกตมที่ไหว
นครนั้นจึงปรากฏแกผูที่แลดูเหมือนไหวอยู เพราะฉะนั้น เมืองนั้นเขาจึง
เรียกวา จาลิกา. บทวา จาลิเก ปพฺพเต ความวา ในที่ไมไกลนครนั้น
มีภูเขาลูกหนึ่ง แมภูเขานั้นก็ปรากฏแกผูแลดูเหมือนไหวอยู ในวัน
อุโบสถขางแรม เพราะภูเขานั้นขาวปลอด เพราะฉะนั้น ภูเขานั้นจึงนับวา
จาลิกบรรพต. ชนทั้งหลายไดพากันสรางวิหารใหญในที่นั้น ถวายแดพระผูมีพระภาคเจา. ในกาลนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไดทรงทํานครนั้นใหเปน
โคจรคาม ประทับอยูที่มหาวิหารใกลจาลิกบรรพตนั้น ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ประทับอยู ณ จาลิกบรรพต ใกลเมืองจาลิกา.
บทวา เมฆิโย เปนชื่อของพระเถระนั้น. บทวา อุปฏาโก โหติ
ไดแก เปนผูบําเรอ. จริงอยู ในปฐมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจาไมมี
อุปฏฐากประจํา บางคราวไดมีพระนาคสมาละ. บางคราวพระนาคิต.
บางคราวพระอุปวาณะ. บางคราวพระสุนักขัตตะ. บางคราวพระจุนทสมณุทเทศ บางคราวพระสาคตะ. บางคราวพระเมฆิยะ. แมใน
คราวนั้น ทานพระเมฆิยเถรนั่นแหละเปนอุปฏฐาก. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา ก็สมัยนั้นแล ทานพระเมฆิยะเปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา ชนฺตุคาม ไดแก วิหารนั้นนั่นแหละ ไดมีโคจรคามอื่น
ซึ่งมีอยางนั้น. บาลีวา ชตฺตุคาม ดังนี้ก็มี. บทวา กิมิกาฬาย ไดแก
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แหงแมน้ําอันไดชื่อวากิมิกาฬา เพราะมีแมลงสีดํามาก. บทวา ชงฺฆาวิหาร
ความวา เทีย่ วไปเพื่อบรรเทาความเมื่อยลาอันเกิดที่ขา เพราะนั่งนาน.
บทวา ปาสาทิก ความวา ชื่อวานาเลื่อมใส เพราะนําความเลื่อมใสมา
แกผูเห็น เพราะมีตนไมไมหางและมีใบสนิท. ชื่อวา นาฟูใจ เพราะมี
รมเงาสนิท และเพราะมีภูมิภาคนาฟูใจ. ชื่อวา นารื่นรมย เพราะทําจิต
ใหรื่นรมย ดวยอรรถวาทําผูเขาไปภายในใหเกิดปติโสมนัส. บทวา อล
แปลวา สามารถ. แปลวา ควร ก็ได. บทวา ปธานตฺถิกสฺส ไดแก
ผูมีความตองการอบรมความเพียร. บทวา ปธานาย ไดแก ดวยการ
กระทําสมณธรรม. บทวา อาคจฺเฉยฺยาห ตัดเปน อาคจฺเฉยฺย อห.
ไดยินวา เมื่อกอนที่นั้นเปนพระราชอุทยาน ที่พระเถระเคยเปนพระราชา
ครอบครองมา ๕๐๐ ชาติ ตามลําดับ ดวยเหตุนั้น จิตของพระเถระนั้น
จึงนอมไปเพื่อจะอยูในที่นั้น ในขณะพอสักวาไดเห็นเทานั้น.
บทวา อาคเมหิ ตาว ความวา พระศาสดาครั้นทรงสดับคําของ
พระเถระแลว เมื่อทรงใครครวญ จึงทรงทราบวา ญาณของเธอยังไมถึง
ความแกกลากอน เมื่อจะตรัสหาม จึงตรัสอยางนั้น. ก็เพื่อจะใหเธอเกิด
จิตออนโยนขึ้นวา เมื่อเปนเชนนี้พระเถระนี้แมไปแลว เมื่อกรรมยังไม
สําเร็จก็จะไมระแวง จักกลับมาดวยอํานาจความรัก จึงตรัสคํานี้วา เรา
เปนผูเดียวอยูกอน. บทวา ยาว อฺโป โกจิ ภิกฺขุ อาคจฺฉติ ความ
วา เธอจงรอจนกวาภิกษุไร ๆ จะมายังสํานักเรา. บาลีวา โกจิ ภิกขฺ ุ
ทิสฺสติ ภิกษุไร ๆ จะปรากฏดังนี้ก็มี. อาจารยบางพวกกลาววา อาคจฺฉตุ.
บางพวกกลาว ทิสฺสตุ เหมือนกัน. บทวา นตฺถิ กิฺจิ อุตฺตรึ กรณีย
ความวา เพราะพระองคทํากิจ ๑๖ อยางมีปริญญากิจเปนตน ในสัจจะ ๔
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ดวยมรรค ๔ หรือเพราะทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ ชื่อวากรณียกิจอื่นอัน
ยิ่งกวานั้น ยอมไมมี. บทวา นตฺถิ กตสฺส วา ปฏิจโย ความวา หรือ
กิจที่ทรงกระทําเสร็จแลวก็ไมตองสั่งสมตอไป. ถึงมรรคที่พระองคใหเกิด
ตอไป หรือกิเลสที่พระองคละไดแลว ไมมีกิจที่จะละอีก. บทวา อตฺถิ
กตสฺส ปฏิจโย ความวา เพราะขาพระองคยังไมบรรลุอริยมรรค ขาพระองคจึงจําตองสั่งสมกลาวคือพอกพูนตอไป เพื่อธรรมมีศีลเปนตน อัน
สําเร็จในสันดานของขาพระองค. บทวา ปธานนฺติ โข เมฆิย วทมาน
กินฺติ วเทยฺยาม ความวา เราจะกลาวชื่ออะไรอื่นกะเธอผูกลาวอยูวา จะ
ทําสมณธรรม.
บทวา ทิวาวิหาร นิสีทิ ความวา พระเถระนั่งพักผอนในกลางวัน.
ก็พระเถระนั่งก็นั่งบนแผนศิลามงคล ซึ่งเมื่อกอนตนเคยเปนพระราชา
๕๐๐ ชาติตามลําดับ ทรงกรีฑาในพระราชอุทยาน นั่งแวดลอมดวย
นักฟอนตาง ๆ. ครั้นตั้งแตเวลาที่ทานนั่งแลว เปนเหมือนภาวะแหง
สมณะหายไป เกิดเปนเหมือนกลายเพศเปนพระราชาหอมลอมดวยบริวาร
นักฟอนนั่งบนบัลลังกอันควรคามากภายใตเศวตฉัตร. ครั้นเมื่อทานยินดี
สมบัตินั้น กามวิตกก็เกิดขึ้น. ขณะนั้นเองทานไดเห็น เหมือนเห็นโจร
๒ คนถูกจับพรอมดวยของกลาง เขานํามายืนอยูตรงหนา. ในโจร ๒ คน
นั้น พยาบาทวิตกเกิดขึ้นดวยอํานาจการสั่งใหฆาโจรคนหนึ่ง วิหิงสาวิตก
เกิดขึ้นดวยอํานาจการสั่งใหจองจําโจรคนหนึ่ง. เมื่อเปนเชนนั้น ทานได
เปนผูแวดลอมเกลื่อนกลนดวยอกุศลวิตก เหมือนตนไมถูกลอมดวยเชิง
เถาวัลยและเหมือนรวงผึ้งแวดลอมดวยตัวผึ้งฉะนั้น. ทานหมายเอาอาการ
นั้น จึงกลาววา อถ โข อายสฺมโต เมฆิยสฺส ดังนี้เปนตน.
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ไดยินวา คําวา อจฺฉริย วต โภ นี้ ชือ่ วาอัศจรรยในการติเตียน
เหมือนทานพระอานนทเห็นพระผูมีพระภาคเจามีพระรางเปลี่ยนไปเพราะ
รอยยน จึงไดทูลวา นาอัศจรรย พระเจาขา เรือ่ งไมเคยมี พระเจาขา.
แตอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา สมัยนั้น กามวิตกยอมเกิดขึ้นแกทาน
ดวยอํานาจความโลภในเพราะดอกไม ผลไม และใบออนเปนตน พยาบาทวิตกเกิดขึ้น เพราะไดฟงเสียงนกเปนตนที่รองเสียงแข็ง วิหิงสาวิตกเกิดขึ้น
เพราะประสงคหามนกเหลานั้นดวยกอนดินเปนตน กามวิตกเกิดขึ้น เพราะ
ความมุงหมายในที่นั้นวา เราจะอยูที่นี้แหละ พยาบาทวิตกเกิดขึ้น เพราะ
ไดเห็นพรานไพรทั้งหลายในที่นั้น ๆ แลวมีจิตมุงรายในพรานไพรเหลานั้น
วิหิงสาวิตกยอมเกิดขึ้น เพราะประสงคจะเบียดเบียนพรานไพรเหลานั้น
ดังนี้ก็มี. การที่มิจฉาวิตกเกิดขึ้นแกทานอยางใดอยางหนึ่งนั่นแหละเปน
เหตุนาอัศจรรย. บทวา อนฺวาสตฺตา แปลวา ตามติดของ คือเกลื่อนกลน.
การพูดมากแมในความเปนผูเดียวก็ปรากฏ ทั้งในตนและในครู. บาลีวา
อนฺวาสตฺโต ดังนี้ก็มี.
บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความวา พระเถระเกลื่อนกลนไป
ดวยมิจฉาวิตกอยางนี้ เมื่อไมอาจทํากรรมฐานใหเปนสัปปายะ จึงกําหนด
วา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็นกาลไกล ไดเห็นเหตุอันนาอัศจรรยนี้
หนอ จึงทรงหาม คิดวา เราจักกราบทูลเหตุนี้แดพระทศพล จึงลุกขึ้น
จากอาสนะที่นั่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวได
กราบทูลเรื่องของตนโดยนัยมีอาทิวา อิธ มยฺห ภนฺเต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยภุยฺเยน ไดแก มากครั้ง คือบอย ๆ.
บทวา ปาปกา แปลวา ลามก. บทวา อกุสลา แปลวา เกิดแตอกุศล.
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อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาลามก เพราะอรรถวา นําสัตวใหถึงทุคติ ชื่อวา
อกุศล เพราะเปนขาศึกตอกุศล. ชื่อวาวิตก เพราะตรึก คือคิด ไดแก
ยกจิตขึ้นสูอารมณ. วิตกที่เกิดพรอมกับกาม ชื่อวากามวิตก อธิบายวา
วิตกที่สัมปยุตดวยกิเลสกาม มีวัตถุกามเปนอารมณ วิตกที่เกิดพรอมกับ
พยาบาท ชื่อวาพยาบาทวิตก วิตกที่เกิดพรอมดวยวิหิงสา ชื่อวาวิหิงสาวิตก. ในวิตกเหลานั้น ธรรมที่เปนขาศึกตอเนกขัมมะอันเปนไปดวย
อํานาจการยินดีในกาม ชื่อวากามวิตก ธรรมที่เปนขาศึกตอเมตตา อัน
เปนไปดวยอํานาจความประทุษรายสัตวทั้งหลาย ดวยคิดวา ขอใหสัตว
เหลานี้จงเดือดรอน จงฉิบหาย หรืออยาไดมี ชื่อวาพยาบาทวิตก ธรรม
ที่เปนขาศึกตอกรุณา อันเปนไปดวยอํานาจความเปนผูประสงคจะเบียดเบียนเหลาสัตว ดวยปหรณวัตถุมีฝามือ กอนดิน และทอนไมเปนตน
ชื่อวาวิหิงสาวิตก.
ก็เพราะเหตุไร พระผูมพี ระภาคเจาจึงทรงอนุญาตใหเธอไปในที่
นั้น เพราะพระองคทรงอนุญาตดวยทรงพระดําริวา เมฆิยะนี้แมเราไม
อนุญาต ก็ยังละเราไปเสียได ทั้งเธอก็จะมีความคิดเปนอยางอื่นไปวา
ชะรอยพระผูมีพระภาคเจาจะไมอนุญาตใหเราไป เพราะประสงคใหเปนผู
ปรนนิบัติ ขอนั้นพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน
แกเธอ.
เมื่อเธอนั่งกราบทูลเรื่องราวของตนอยางนี้ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงธรรมอันเปนสัปปายะแกเธอ จึงตรัสคํามี
อาทิวา ดูกอนเมฆิยะ เจโตวิมุตติยังไมแกกลา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปริปฺกาย แปลวา ยังไมถึงความ
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แกกลา. บทวา เจโตวิมุตฺติยา ไดแก ใจหลุดพนจากกิเลส. จริงอยู
ในเบื้องตน ใจยอมหลุดพนจากกิเลส ดวยตทังควิมุตติ และวิกขัมภนวิมุตติ ภายหลังยอมหลุดพนดวยสมุจเฉทวิมุตติ และปฏิปสสัทธิวิมุตติ.
ก็วิมุตตินี้นั้นขาพเจากลาวไวพิสดารแลวในหนหลังแล. เพราะฉะนั้น
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยตามที่กลาวแลวในอธิการที่วาดวยวิมุตตินั้น. ใน
ขอนั้น เมื่อเธอบม คือปลุกอัธยาศัยใหตื่นดวยธรรมอันเปนเครื่องบม
วิมุตติ เมื่อวิปสสนาถือเอาหองมรรคถึงความแกกลา เจโตวิมุตติ ชื่อวา
เปนอันแกกลา เมื่อวิปสสนายังไมถือเอาหองมรรค ชื่อวายังไมแกกลา.
ก็ธรรมเปนเครื่องบมวิมุตติ เปนไฉน ? คือพึงทราบธรรม ๑๕ อยาง
โดยทําสัทธินทรียเปนตนใหหมดจด. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา
เมื่อเวนบุคคลผูไมมีศรัทธา เสพ คบ เขาไปนั่งใกลบุคคลผูมีศรัทธา
พิจารณาพระสูตรอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส สัทธินทรียยอมหมดจด
ดวยอาการ ๓ เหลานี้.
เมื่อเวนบุคคลผูเกียจคราน เสพ คบ เขาไปนั่งใกลบุคคลผูริเริ่ม
ความเพียร พิจารณาสัมมัปปธาน วิริยินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓
เหลานี้.
เมื่อเวนบุคคลผูมีสติหลงลืม เสพ คบ เขาไปนั่งใกลบุคคลผูมีสติ
ตั้งมั่น พิจารณาสติปฏฐาน สตินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี.้
เมือ่ เวนบุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิ เสพ คบ เขาไปนั่งใกลบุคคล
ผูมีจิตเปนสมาธิ พิจารณาฌานและวิโมกข สมาธินทรียยอมหมดจดดวย
อาการ ๓ เหลานี้.
เมื่อเวนบุคคลผูทรามปญญา เสพ คบ เขาไปนั่งใกลบุคคลผูมี
ปญญา พิจารณาญาณจริยาลึกซึ้ง ปญญินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓
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เหลานี้ ดังนั้นเมื่อเปนบุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ เสพ คบ เขาไปนั่งใกล
บุคคล ๕ จําพวก พิจารณาพระสูตร ๕ สูตร อินทรีย ๕ เหลานี้ยอม
หมดจดดวยอาการ ๑๕ เหลานี้. ธรรม ๑๕ ประการแมอื่นอีก เปนเครื่อง
บมวิมุตติ คือ อินทรีย ๕ มีศรัทธาเปนตน สัญญาอันเปนสวนแหงการ
ตรัสรู ๕ เหลานี้ คือ อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา ปหานสัญญา วิราคสัญญา ความเปนผูมีกัลยาณมิตร ความสํารวมในศีล ความ
เปนผูขัดเกลาอยางยิ่ง ความปรารภความเพียร ปญญาอันเปนไปในสวน
แหงการตรัสรู.
บรรดาธรรมเหลานั้น พระศาสดาผูฉลาดในการฝกเวไนยบุคคล
เมื่อจะทรงแสดงธรรมอันเปนเครื่องบมวิมุตติมีกัลยาณมิตรเปนตน ในทีน่ ี้
ตามอัธยาศัยของพระเมฆิยเถระ ผูควรแนะนํา จึงตรัสวา ธรรมเหลานี้
ยอมเปนไปเพื่อความแกกลา เมื่อจะใหธรรมเหลานั้นพิสดาร จึงตรัส
คํามีอาทิวา เมฆิยะ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนกัลยาณมิตร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กลฺยาณมิตฺโต ความวา ชื่อวากัลยาณมิตร เพราะมีมิตรงาม คือ เจริญ ดี. บุคคลผูมีมิตรสมบูรณดวยศีลคุณ
เปนตน มีอุปการะดวยอาการทั้งปวงอยางนี้ คือบําบัดทุกข สรางสรรค
หิตประโยชน ชื่อวาเปนกัลยาณมิตรแทจริง. ชือ่ วากัลยาณสหาย เพราะ
ไป คือดําเนินไปกับดวยกัลยาณบุคคลตามที่กลาวแลวนั่นแหละ คือไม
เปนไปปราศจากกัลยาณมิตรบุคคลเหลานั้น. ชื่อวามีพวกดี เพราะเปนไป
โดยภาวะที่โนมนอมโอนไปทางใจและทางกายในกัลยาณบุคคลนั่นแล. ดวย
๓ บท ยอมยังความเอื้อเฟอใหเกิดขึ้นในการสังสรรคกับกัลยาณมิตร.
ในขอนั้น มีลักษณะกัลยาณมิตรดังตอไปนี้ กัลยาณมิตรในพระ-
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ศาสนานี้ เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ
และปญญา. ในลักษณะกัลยาณมิตรนั้น บุคคลมีศรัทธาสมบัติ ยอมเชื่อ
ปญญาตรัสรูข องพระตถาคต กรรม และผลแหงกรรม ไมละทิ้งการแสวง
หาประโยชนเกื้อกูลในเหลาสัตว อันเปนเหตุแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ดวยการเชื่อนั้น มีศลี สมบัติ ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ
สรรเสริญ เปนผูโจทกทวง เปนผูติเตียนบาป เปนผูวากลาวอดทนตอ
ถอยคําของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย มีสุตสมบัติ ยอมทําถอยคําอันลึก
ซึ้งเกี่ยวดวยสัจจะ และปฏิจจสมุปบาทเปนตน มีจาคสมบัติ ยอมเปนผู
มักนอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู มีวิริยสมบัติ ยอมเปน
ผูริเริ่มความเพียร เพื่อปฏิบัติประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย มีสติสมบัติ
ยอมมีสติตั้งมั่น มีสมาธิสมบัติ ยอมเปนผูมีจิตไมฟุงซาน มีจิตเปน
สมาธิ มีปญ
 ญาสมบัติ ยอมรูสภาวะที่ไมผิดแผก. บุคคลนั้นเปนผูถึง
พรอมดวยคติธรรมอันเปนกุศลดวยสติ รูสิ่งที่มปี ระโยชนและไมมีประโยชนแหงสัตวทั้งหลายตามเปนจริงดวยปญญา เปนผูมีจิตแนวแนในกุศลธรรมเหลานั้นดวยสมาธิ ยอมเกียดกันสัตวทั้งหลายจากสิ่งที่ไมเปนประโยชนแลวชักนําเขาไปในสิ่งที่เปนประโยชนดวยวิริยะ. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา
บุคคลเปนที่รัก เคารพ ยกยอง เปนผูวากลาว
ผูอดทนถอยคํา ผูกระทําถอยคําอันลึกซึ้ง และไม
ชักนําในฐานะที่ไมควร.
บทวา อย ปโม ธมฺโม ปริปากาย สวตฺตติ ความวา ธรรมอัน
หาโทษมิไดนี้ กลาวคือความเปนผูมีมิตรอันดีงาม ชื่อวาเปนที่ ๑ เพราะ
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เปนเบื้องตนแหงพรหมจริยาวาส และเพราะตรัสไวเปนขอแรกในธรรม ๕
ประการนี้ โดยมีอุปการะมากแกกุศลธรรมทั้งปวง และโดยความเปน
ประธาน ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุตติ โดยกระทําศรัทธา
เปนตน ที่ไมบริสุทธิ์ใหบริสุทธิ์. ก็ในที่นี้ ความที่กัลยาณมิตรมีอุปการะ
มากและเปนประธาน พึงทราบโดยสุตตบทมีอาทิวา อานนท ความเปน
ผูมีมิตรดีงาม มีสหายดีงาม นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น เพราะทรงปฏิเสธ
ทานพระอานนทผูเปนธรรมภัณฑาคาริกผูกลาวอยูวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ความเปนผูมีมิตรดีงามนี้ เปนกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย ถึง ๒ ครั้งวา มา
เหว อานนฺท อยากลาวอยางนี้ อานนท.
บทวา ปุน จปร แปลวา ก็ธรรมขออื่นยังมีอยูอีก. ในบทวา สีลวา
นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ ที่ชื่อวาศีล เพราะอรรถวาอะไร ? ที่ชื่อวาศีล
เพราะอรรถวา ตั้งไวมั่น. ที่ชื่อวาตั้งไวมั่น คืออะไร ? คือตั้งมั่นไวดวย
ดี อธิบายวา ความที่กายกรรมเปนตนเหมาะสม เพราะความเปนผูมีศีลดี.
อีกอยางหนึ่ง เปนที่รองรับไว อธิบายวา ความเปนที่รองรับไว โดย
ความเปนที่ตั้งแหงกุศลธรรมมีฌานเปนตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาศีล
เพราะรองรับไว หรือทรงไว. นีเ้ ปนอรรถแหงศีลโดยนัยแหงลักษณะ
ของศัพท เปนอันดับแรก. แตอาจารยอีกพวกหนึ่ง พรรณนาอรรถโดย
นิรุตตินัยวา อรรถแหงศีล มีอรรถวาศีรษะ มีอรรถวาเย็น มีอรรถวา
ตั้งมั่น มีอรรถวาสังวร. ศีลนี้นั้นมีอยูกับบุคคลนั้นโดยครบถวน หรือ
โดยดีเยี่ยม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สีลวา ผูมีศีล. อธิบายวา ผูสมบูรณ
ดวยศีล.
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อนึ่ง เพื่อจะแสดงประการที่บุคคลเปนผูมีศีล สมบูรณดวยศีล จึง
ตรัสคํามีอาทิวา ปาติโมกฺขสวรสวุโต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาติโมกฺข ไดแก ศีลในสิกขาบท.
จริงอยู ศีลในสิกขาบทนั้น ชื่อวาปาติโมกข เพราะอรรถวา ทําบุคคล
ผูปกปกรักษาสีลสิกขาบทนั้น ใหหลุดพนจากทุกขมีทุกขในอบายเปนตน.
การปดกั้น ชื่อวาสังวร ไดแก การไมลวงละเมิดทางกายและวาจา. สังวร
คือปาติโมกข ชื่อวาปาติโมกขสังวร. ภิกษุผูสํารวม คือมีกายและวาจา
ปดดวยปาติโมกขสังวรนั้น จึงชื่อวาสํารวมดวยปาติโมกขสังวร. นี้เปน
การแสดงภาวะที่ภิกษุนั้นตั้งอยูในศีลนั้น. บทวา วิหรติ เปนบทแสดง
ภาวะที่ภิกษุพรั่งพรอมดวยการอยูอันสมควรดวยปาติโมกขสังวรนั้น. บทวา
อาจารโคจรสมฺปนฺโน เปนบทแสดงถึงธรรมอันมีอุปการะแกปาติโมกขสังวรในเบื้องต่ํา และแกความพากเพียรเพื่อคุณวิเศษในเบื้องสูง. บทวา
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี เปนบทแสดงภาวะที่ภิกษุไมเคลื่อนจาก
ปาติโมกขศีลเปนธรรมดา. บทวา สมาทาย เปนบทแสดงการยึดเอา
สิกขาบทโดยไมมีสวนเหลือ. บทวา สิกฺขติ เปนบทแสดงภาวะที่ภิกษุ
พรั่งพรอมดวยการศึกษา. บทวา สิกฺขาปเทสุ เปนบทแสดงธรรมที่ควร
ศึกษา.
อีกนัยหนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะมีปกติตกไปในอบายมากครั้ง
เพราะกิเลสรุนแรง เพราะการทําความชั่วทําไดงาย และเพราะการทําบุญ
ทําไดยาก ไดแก ปุถชุ น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะถูกกําลัง
กรรมซัดไปในภพเปนตน โดยภาวะไมเที่ยง และมีปกติไปโดยการหมุน
ไปโดยกําหนดไมได เหมือนโพงน้ํา เหมือนหมอเครื่องยนต. อีกอยาง
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หนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะมีปกติตกไปแหงอัตภาพในสัตวนิกายนั้น ๆ ดวย
อํานาจมรณะ หรือสันดานของสัตวคือจิตนั่นเอง. ชื่อวาปาฏิโมกข เพราะ
ยังผูตกไปนั้นใหพนจากสังสารทุกข. ก็สัตว ที่เรียกวา วิมุตตะ เพราะ
จิตหลุดพน. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา ผูมีจิตผองแผวยอมบริสุทธิ์
และกลาวไววา จิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยึดมั่น. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา ปาติ เพราะตกไป คือไป ไดแกเปนไปในสงสาร ดวยเหตุมี
อวิชชาเปนตน. สมจริงดังกลาวไววา สัตวผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้นมี
ตัณหาเปนเครื่องผูก แลนไป ทองเที่ยวไป. ธรรม ชื่อวาปาฏิโมกขะ
เพราะเปนเหตุใหสัตวผูตกไปนั้นพนจากสังกิเลส ๓ มีตัณหาเปนตน. พึง
ทราบความสําเร็จสมาส เหมือนความสําเร็จคํามีอาทิวา ตณฺหากาโล.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะทําสัตวใหตกไป คือใหตกไปไม
เหลือจากทุกข ไดแก จิต. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา สัตวโลกถูกจิต
นําไป คือเปนไปตามจิต. ชื่อวาปาฏิโมกข เพราะเปนเครื่องทําสัตว
ผูตกไปนั้นใหพนไป (จากทุกข). อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะเปน
เครื่องตกไปในอบายทุกขและสังสารทุกขของสัตว ไดแกสังกิเลสมีตัณหา
เปนตน. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา ตัณหา ยอมยังบุรุษใหเกิด และ
กลาวไววา บุรุษมีตัณหาเปนเพื่อนสอง. ชื่อวาปาฏิโมกข เพราะพน
จากการตกไปจากตัณหาสังกิเลสนั้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะ
เปนที่ตกไปของสัตว ไดแกอายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖.
สมจริงดังที่ทานกลาวไววา สัตวโลก เกิดพรอมในอายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖ ยอมทําการชมเชยในอายตนะภายใน ๖ และอายตนะ
ภายนอก ๖. ชื่อวาปาฏิโมกข เพราะพนจากการตกไป กลาวคืออายตนะ
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ภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ นั้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปาติ
คือสงสาร เพราะมีการตกไป คือการทําใหตกไป ชื่อวาปาฏิโมกข
เพราะหลุดพนจากสงสารนั้น.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาผูธรรมิศร ชาวโลกเฉลิมพระนามวา ปติ เพราะเปนอธิบดีของสรรพโลก. ชื่อวา โมกขะ เพราะเปน
เครื่องพนของสัตว. ชื่อวา ปติโมกข เพราะเปนเครื่องพนแหงพระผูมีพระภาคเจาผูไดนามวา ปติ เหตุทรงบัญญัติไว. ปติโมกขนั่นแหละ เปน
ปาฏิโมกข. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปติโมกข เพราะพระผูมีพระภาคเจานั้น
ชื่อวาเปนใหญ โดยอรรถวามีคุณทั้งปวงสูงสุดอันมีคุณนั้นเปนมูล และ
ชื่อวาเปนผูพน โดยอรรถตามที่กลาวแลว. ปติโมกขนั้นแหละ เปน
ปาฏิโมกข. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา คําวา ปาฏิโมกข นี้เปนมุข
และเปนประมุข. พึงทราบพิสดารดังตอไปนี้.
อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา ป ใชในอรรถวา ปการะ ศัพทวา อติ
เปนนิบาต ใชในอรรถวา อัจจันตะ. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาปาฏิโมกข
เพราะพนลวงสวน โดยทุกประการ. จริงอยู ศีลนี้ ชื่อวาปาฏิโมกข เพราะ
ตัวศีลทําใหหลุดพนไดจริง ดวยตทังควิมุตติ ทีป่ ระกอบดวยสมาธิและ
ปญญาทําใหหลุดพนไดจริง ดวยอํานาจวิกขัมภนวิมุตติ และสมุจเฉทวิมุตติ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อปฏิโมกข เพราะหลุดพนเฉพาะ อธิบายวา หลุดพน
จากวีติกกมโทษนั้น ๆ เฉพาะอยาง. ปฏิโมกขนั้นแหละ เปนปาฏิโมกข.
หรือวา นิพพาน ชื่อวาโมกขะ. ชื่อวาปฏิโมกข เพราะเปรียบกับ
โมกขะนั้น. จริงอยู ศีลสังวร เปนเหตุทําพระนิพพานใหเกิดขึ้น เหมือน
พระอาทิตยทําอรุณใหเกิด และมีสวนเปรียบดวยพระนิพพานนั้น เพราะ
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ทํากิเลสใหดับตามสมควร. ปฏิโมกขนั้นแหละ เปนปาฏิโมกข. อีกอยาง
หนึ่ง ชื่อวา ปฏิโมกข เพราะแปรไป คือทําทุกขใหพนไป. ปฏิโมกข
นั้นแหละ เปนปาฏิโมกข ในขอนี้ พึงทราบความศัพทวา ปาฏิโมกข
เทานี้ อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ชือ่ วา สังวร เพราะเปนเครื่องปดกั้น. สังวร คือปาฏิโมกข ชื่อวา
ปาฏิโมกขสังวร. แตเมื่อวาโดยความหมาย ไดแกงดเวนจากโทษที่พึง
กาวลวงนั้น ๆ และเจตนา. ภิกษุผูเขาถึง ประกอบดวยปาฏิโมกขสังวรนั้น
ทานเรียกวา ผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวร. สมจริงดังที่ตรัสไวในคัมภีร
วิภังควา ภิกษุ เปนผูเขาถึง เขาถึงพรอม มาถึง มาถึงพรอม เขาใกล
เขาใกลพรอม ประกอบดวยปาฏิโมกขสังวรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา
ผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวร. บทวา วิหรติ ความวา ยอมอยู คือผลัดเปลี่ยน ไดแกผลัดเปลี่ยนไป ดวยอิริยาบถวิหาร.
บทวา อาจารโคจรสมฺปนฺโน ความวา ชื่อวาถึงพรอมดวยอาจาระ
และโคจร เพราะเวนอนาจารทั้งปวง เหตุไมทํามิจฉาชีพมีการใหไมไผ
เปนตน และการคะนองกายเปนตน แลวประกอบดวยอาจารสมบัติอัน
สมควรแกภิกษุ ที่ตรัสไวอยางนี้วา การไมลวงละเมิดทางกาย ทางวาจา
และทั้งทางกายทั้งทางวาจา และเวนอโคจร มีหญิงแพศยาเปนตน แลว
ประกอบดวยโคจร กลาวคือที่อันสมควรเขาไปบิณฑบาตเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุใด มีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา มีความ
เคารพยําเกรงในเพื่อนสพรหมจารี ถึงพรอมดวยหิริโอตตัปปะ นุงหม
เรียบรอย มีการกาวไป กาวกลับ แลดู เหลียวดู คูเหยียด นาเลื่อมใส
สมบูรณดวยอิริยาบถ คุม ครองทวารในอินทรีย รูจักประมาณในโภชนะ
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ถึงพรอมดวยความเพียร ประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ เปนผูมักนอย
สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู กระทําความเคารพในอภิสมาจาริกวัตร มากดวยความเคารพและยําเกรงอยู ภิกษุนี้ ทานเรียกวา
สมบูรณดวยอาจาระ.
สวน โคจรมี ๓ อยาง คือ อุปนิสัยโคจร ๑ อารักขโคจร ๑ อุปนิพันธโคจร ๑ ใน ๓ อยางนั้น ภิกษุใด ประกอบดวยคุณ คือกถาวัตถุ
๑๐ มีมิตรดีงาม มีลักษณะดังกลาวแลว ซึ่งอาศัยแลว ยอมไดฟงสิ่งที่
ยังไมเคยฟง ยอมทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหผองแผว ตัดความสงสัยเสียได
ทําความเห็นใหตรง ทําจิตใหเลื่อมใส ซึ่งเมื่อศึกษาตาม ยอมเจริญดวย
ศรัทธา ดวยศีล ดวยสุตะ ดวยจาคะ และดวยปญญา นี้ทานเรียกวา
อุปนิสัยโคจร. ภิกษุใด เขาไปสูละแวกบาน เดินไปตามถนน มีตาทอดลง
แลดูชั่วแอก เดินสํารวมจักขุนทรียไป ไมเดินแลพลชาง ไมเดินแลพลมา
ไมเดินแลพลรถ ไมเดนแลพลราบ ไมเดินแลหญิง ไมเดินแลชาย ไม
แหงนดู ไมกมดู ไมเดินเหลียวแลดู ตามทิศนอยใหญ นี้ ทานเรียกวา
อารักขโคจร. สวน อุปนิพันธโคจร ไดแก สติปฏฐาน ๔ อันเปนที่ซึ่ง
ภิกษุเขาไปผูกจิตของตนไว. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไร เปนโคจร คือเปนอารมณอันเปนของบิดา
ของตนของภิกษุ คือสติปฏฐาน ๔. ในโคจร ๓ อยางนั้น เพราะอุปนิสัยโคจรทานกลาวไวกอนแลว ในที่นี้พึงทราบโคจร ๒ อยางนอกนั้น. ภิกษุ
นั้นชื่อวาผูสมบูรณดวยอาจาระและโคจร เพราะประกอบดวยอาจารสมบัติ
ตามที่กลาวแลว และโคจรสมบัตินี้ ดวยประการฉะนี้.
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บทวา อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี ความวา ผูมีปกติเห็นภัย
ในโทษ ตางดวยเสขิยสิกขาบทที่ภิกษุไมแกลงตอง และอกุศลจิตตุปบาท
เปนตน ชื่อวามีประมาณนอย เพราะมีประมาณเล็กนอย. จริงอยู ภิกษุใด
เห็นโทษมีประมาณนอย กระทําใหเปนเหมือนขุนเขาสิเนรุสูง ๑๐๐,๐๖๘
โยชน ฝายภิกษุใด เห็นอาบัติเพียงทุพภาษิตซึ่งเปนอาบัติเบากวาอาบัติ
ทั้งปวง กระทําใหเหมือนอาบัติปาราชิก ภิกษุแมนี้ ชื่อวามีปกติเห็นภัย
ในโทษมีประมาณนอย. บทวา สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ความวา
ภิกษุยึดถือสิกขาบทที่ควรศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ในสิกขาบททั้งหลาย
ทั้งหมด โดยไมมีสวนเหลือ โดยประการทั้งปวง ศึกษาอยู อธิบายวา
ยอมประพฤติ คือทําใหบริบูรณโดยชอบ.
บทวา อภิสลฺเลขิกา ไดแก ผูมีปกติขัดเกลากิเลสอยางเขมงวด
คือเปนผูสมควรเพื่อละกิเลสเหลานั้นโดยทําใหเบาบาง. บทวา เจโตวิวรณสปฺปยา ไดแก เปนสัปปายะของสมถะและวิปสสนา กลาวคือเปดจิต โดย
กระทํานิวรณอันเปนตัวปกปดจิตใหหางไกล. สมถะและวิปสสนานั้นแหละ
เปนสัปปายะ คือเปนอุปการะแกการเปดจิต หรือการกระทําจิตนั้นแหละ
ใหปรากฏ เหตุฉะนั้น จึงชื่อวา เจโตวิวรณสัปปยา เปนสัปปายะในการ
เปดจิต.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงเหตุเครื่องนํามาซึ่งความเบื่อหนายเปนตน อัน
เปนกถาขัดเกลากิเลสและเปนสัปปายะในการเปดจิต จึงตรัสคํามีอาทิวา
เอกนฺตนิพฺพิทาย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกนฺตนิพฺพิทาย ไดแก เพื่อหนาย
จากวัฏทุกขโดยแทจริงทีเดียว. บทวา วิราคาย นิโรธาย ไดแก เพื่อ
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คลายและเพื่อดับวักทุกขนั้น ๆ แหละ. บทวา อุปสมาย ไดแก เพื่อสงบ
สรรพกิเลส. บทวา อภิฺาย ไดแก เพื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูย ิ่งแม
ทั้งหมด. บทวา สมฺโพธาย ไดแก เพื่อตรัสรูมรรคจิต ๔. บทวา
นิพฺพานาย ไดแก เพื่ออนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. ก็บรรดาบทเหลานี้
ตรัสวิปสสนาดวยบท ๓ ขางตน. ตรัสมรรคดวยบททั้ง ๒ ตรัสนิพพาน
ดวยบททั้ง ๒. ทานแสดงวา อุตริมนุสธรรมทั้งหมดนี้ เริ่มตนแตสมถะ
และวิปสสนาจนถึงนิพพานเปนที่สุด ยอมเกิดมีแกผูไดกถาวัตถุ ๑๐.
บัดนี้ เมื่อจะทรงจําแนกแสดงกถานั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา อปฺปจฺฉกกถา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปจฺโฉ แปลวา ผูไ มปรารถนา.
กถาแหงอัปปจฉะนั้น ชือ่ วา อัปปจฉกถา หรือกถาที่เกี่ยวดวยความเปน
ผูมักนอย ชื่อวา อัปปจฉกถา. ก็ในที่นี้ วาดวยอํานาจความปรารถนา
มีบุคคล ๔ จําพวก คือ อตฺริจฺโฉ ผูปรารถนายิ่ง ๆ ขึ้น ๑ ปาปจฺโฉ ผู
ปรารถนาลามก ๑ มหิจฺโฉ ผูมักมาก ๑ อปฺปจฺโฉ ผูมักนอย ๑. ใน
บุคคล ๔ จําพวกนั้น ผูไมอิ่มลาภตามที่ตนไดมา ปรารถนาลาภยิ่ง ๆ ขึ้น
ชื่อวา อัตริจฉะ ซึ่งทานหมายกลาวไววา
ทานไดเสวยนางเวมาณิกเปรต ๔ นาง ไดประสบ ๘ นาง ไดเสวยนางเวมาณิกเปรต ๘ นาง ได
ประสบ ๑๖ นาง ไดเสวยนางเวมาณิกเปรต ๑๖ นาง
ไดประสบ ๓๒ นาง เปนผูมักมากเกินไป จึงมายินดี
จักรกรด จักรกรดยอมพัดผันบนกระหมอนของทาน
ซึง่ ถูกความอยากนํามา ดังนี้.
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และที่ตรัสวา บุคคลผูอยากไดเกินสวน ยอมเสื่อมจากประโยชน
เพราะโลภเกินไป และเพราะเมาในความโลภเกินไป. ผูมีความประสงค
ในการยกยองคุณที่ไมมีอยู ชื่อวาผูปรารถนาลามก เพราะมีความตองการ
ในลาภสักการะและเสียงเยินยอ ซึ่งทานหมายกลาวไววา ในบาปธรรม
เหลานั้น การหลอกลวงเปนไฉน การดํารงอิริยาบถ กิริยาที่ดาํ รงอิริยาบถ
ความดํารงอิริยาบถไวดวยดี ดวยการเสพปจจัยหรือดวยการพูดเลียบเคียง
ของผูปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงํา อาศัยในลาภสักการะและเสียง
เยินยอ ดังนี้เปนตน. ผูมีความประสงคในการยกยองคุณที่มีอยู และไม
รูประมาณในการรับ ชือ่ วาผูมักมาก ซึ่งทานหมายกลาวไววา บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูมศี รัทธา ปรารถนาวา ขอคนจงรูจักเราวาเปน
ผูมีศรัทธา เปนผูมีศีลยอมปรารถนาวา ขอคนจงรูจักเราวาเปนผูมีศีล
ดังนี้เปนตน. จริงอยางนั้น แมมารดาผูบังเกิดเกลา ก็ไมสามารถจะเอา
ใจเขาได ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํานี้ไววา
บุคคลผูใหปจจัยเปนอันมากเปนเลมเกวียน ก็ไม
พึงยังแมสภาวะ ๓ เหลานี้ คือกองไฟ ๑ มหาสมุทร ๑
บุคคลผูมักมาก ๑ ใหเต็มได.
บุคคลเวนโทษ มีความเปนผูปรารถนาเกินไปเปนตนเหลานี้ใหหาง
ไกล แลวมีความประสงคซอนคุณที่มีอยู และรูจักประมาณในการรับ
ชื่อวาเปนผูมักนอย. เพราะเขาปรารถนาจะปกปดคุณแมที่มีอยูในตน
ถึงจะมีศรัทธา ก็ไมปรารถนาวา ขอคนจงรูจักเราวามีศรัทธา ถึงจะมีศีล
มีสุตะมาก ชอบสงัด ปรารภความเพียร มีสติตั้งมั่น มีใจเปนสมาธิ
มีปญญา ก็ไมปรารถนาวา ขอคนจงรูจักเราวามีปญญา.
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บุคคลมักนอยนี้นั้น มี ๔ จําพวก คือ ผูมักนอยในปจจัย ๑ ผูมัก
นอยในธุดงค ๑ ผูมักนอยในปริยัติ ๑ ผูมักนอยในอธิคม ๑ ใน ๔ จําพวก
นั้น ผูมักนอยในปจจัย ๔ ตรวจดูผูใหปจจัย ไทยธรรม และกําลังของ
ตน ก็แมถาไทยธรรมมีมาก ทายกประสงคจะถวายนอย ก็รับแตนอย
ดวยอํานาจทายก. ถาไทยธรรมมีนอย ทายกประสงคจะถวายมาก ก็รับ
แตนอย ดวยอํานาจไทยธรรม. ถาแมไทยธรรมมีมากทั้งทายกก็ประสงค
จะถวายมาก ควรจะรูกําลังของตน แลวรับแตพอประมาณเทานั้น. ก็ภิกษุ
เห็นปานนี้ ยอมทําลาภที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ยอมทําลาภที่เกิดขึ้นแลวให
มั่นคง ยังจิตทายกทั้งหลายใหยินดี. ก็ผูไมประสงคจะใหรูวา การสมาทาน
ธุดงคมีอยูในตน ชื่อวาผูมักนอยในธุดงค. ผูใด ไมปรารถนาเพื่อจะ
ใหผูอื่นรูวาตนเปนพหูสูต ผูนี้ ชื่อวาผูมักนอยในปริยัติ. สวนผูใด
เปนพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเปนตนรูปใดรูปหนึ่ง ก็ไมปรารถนาจะให
เพื่อนสพรหมจารีรูวาตนเปนพระโสดาบันเปนตน ผูนี้ ชื่อวาผูมักนอย
ในอธิคม. กถา อันเปนไปดวยสามารถประกาศโทษและอานิสงสมีอาการ
เปนอเนก และดวยสามารถประกาศโทษของอิจฉาจาร อันมีความเปน
ผูปรารถนาเกินเปนตน เปนปฏิปกษตอความมักนอยนั้น พรอมกับวิธี
มีการชี้ถึงความยินดีความมักนอย ของบุคคลผูมักนอยนี้ ชื่อวากถาวา
ดวยความมักนอย ดวยประการฉะนี้.
บทวา สนฺตุฏิ ในคําวา สนฺตุฏิกถา นี้ ไดแก ความยินดีดวย
ของ ๆ ตน คือดวยของที่ตนไดมา ชื่อวาสันตุฏฐิ. อีกอยางหนึ่ง
การละความปรารถนาปจจัยที่ไมสม่ําเสมอ แลวยินดีปจจัยที่สม่ําเสมอ
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ชื่อวาสันตุฏฐิ. อีกอยางหนึ่ง ความยินดีดวยของที่มีอยู คือปรากฏอยู
ชื่อวาสันตุฏฐิ. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
ผูไมเศราโศกถึงสิ่งที่เปนอดีต ไมบนถึงสิ่งที่เปน
อนาคต ยังอัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งเปนปจจุบัน ทาน
เรียกวา ผูสันโดษ.
อีกอยางหนึ่ง ความยินดีดวยปจจัยโดยวิธีที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตแลว ดวยญายธรรมโดยชอบ ชื่อวาสันตุฏฐิ โดยอรรถ ไดแก
ความสันโดษในปจจัยตามที่ตามได. สันโดษนั้นมี ๑๒ อยาง อะไรบาง
คือ ความสันโดษในจีวรมี ๓ อยาง คือ ยถาลาภสันโดษ ๑ ยถาพลสันโดษ ๑ ยถาสารุปปสันโดษ ๑. สันโดษในบิณฑบาตเปนตนก็เหมือน
กัน.
ในสันโดษเหลานั้น มีสังวรรณนาโดยประเภทดังตอไปนี้ ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ ไดจีวรดีก็ตาม ไมดีก็ตาม เธอยังอัตภาพใหเปนไปดวย
จีวรนั้นนั่นแหละ ไมปรารถนาจีวรอื่น ถึงจะไดก็ไมรับ อาการของภิกษุ
นั้นนี้ ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในจีวร. แตครั้นเธอทุพพลภาพตามปกติ
หรือถูกความเจ็บและชราครอบงํา เธอหมจีวรหนัก ยอมลําบาก เธอ
เปลี่ยนจีวรหนักนั้นกับภิกษุผูชอบพอกัน แมยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวร
เบา ก็ชื่อวา เปนผูสันโดษแท อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในจีวร. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไดจีวรมีคามากผืนใดผืนหนึ่ง มีจีวร
ผาไหมเปนตน คิดวา นี้ สมควรแกพระเถระผูบวชนาน นี้ สมควรแก
พระเถระผูเปนพหูสูต นี้ สมควรแกพระเถระผูเปนไข นี้ สมควรแก
พระเถระผูมลี าภนอย จึงถวายแกพระเถระเหลานั้น แลวแสวงผาที่มี
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ชายจากกองหยากเยื่อเปนตนดวยตนเอง ทําสังฆาฏิ หรือรับจีวรเกาของ
ทานเหลานั้นมาครอง ก็จัดวาเปนผูสันโดษโดยแท. อาการของภิกษุนั้น
นี้ ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในจีวร. อนึ่ง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
ไดบิณฑบาตที่ปอนๆ หรือประณีต เธอยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตนั้นนั่นแหละ ไมปรารถนาบิณฑบาตอื่น ถึงจะไดก็ไมรับ อาการ
ของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในบิณฑบาต. ก็ครั้นเธอเจ็บไข
บริโภคบิณฑบาตที่ปอน ๆ อันเปนของแสลงตามปกติหรือแสลงตอความ
เจ็บไข ถึงความเปนผูมีโรคหนัก เธอถวายแกภิกษุผูชอบพอกัน บริโภค
โภชนะอันเปนสัปปายะจากมือของภิกษุผูชอบพอกันนั้น กระทําสมณธรรม
ก็ชื่อวา เปนผูสันโดษแท อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา ยถาพลสันโดษ
ในบิณฑบาต. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไดบิณฑบาตที่ประณีต เธอคิดวา
บิณฑบาตนี้สมควรแกพระเถระผูบวชนานเปนตน ถวายแกพระเถระ
เหลานั้นเหมือนจีวร หรือถือเอาบาตรอันเปนของ ๆ พระเถระเหลานั้น
เที่ยวไปบิณฑบาตดวยตนเอง แลวฉันอาหารผสม จัดวาเปนผูสันโดษแท
อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวายถาสารุปปสันโดษในบิณฑบาต. ก็เสนาสนะ
ที่ถึงแกภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ จะเปนที่พอใจหรือไมพอใจก็ตาม โดยที่สุด
กระทอมที่มุงดวยหญาก็ดี ที่ลาดดวยหญาก็ดี เธอยอมยินดีดวยเสนาสนะ
นั้นนั่นแหละ หรือเสนาสนะอื่นที่ดีกวาซึ่งมาถึงเขาอีก ก็ไมรบั อาการ
ของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในเสนาสนะ. ก็เมื่อเธออาพาธ
มีรางกายทุรพล ไดเสนาสนะที่แสลงตามปกติหรือแสลงแกความปวยไข
เมื่ออยูก็ไมมีความผาสุก เธอถวายเสนาสนะนั้นแกภิกษุผูชอบพอกันเสีย
อยูในเสนาสนะอันเปนสัปปายะเปนของภิกษุผูชอบพอกันนั้น กระทํา
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สมณธรรม ก็จัดวาเปนผูสันโดษแท อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา ยถาพลสันโดษในเสนาสนะ. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไมรับเสนาสนะที่ดี แมที่ถึงเขา
ดวยคิดวา เสนาสนะนี้เปนของประณีต เปนที่ตั้งแหงความประมาท หรือ
ไดเสนาสนะอันประณีตมีถ้ํา มณฑป และกูฏาคางเปนตน เพราะคาที่เธอ
มีบุญมาก เธอถวายเสนาสนะเหลานั้น แกพระเถระผูบวชนานเปนตน
เหมือนจีวรเปนตน ถึงจะอยูในที่ใดที่หนึ่ง ก็จัดวาเปนผูสันโดษโดยแท
อาการของภิกษุนั้นนี้ ชือ่ วา ยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะ.
อนึ่ง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไดเภสัชปอน ๆ หรือประณีต
เธอยินดีดวยเภสัชนั้นนั่นแหละ ไมปรารถนาเภสัชอื่น ถึงจะไดก็ไมรับ
อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในคิลานปจจัย. ก็ครั้นเธอ
ตองการน้ํามัน ไดน้ําออย เธอถวายน้ําออยนั้นแกภิกษุผูชอบพอกัน
ประกอบเภสัชดวยน้ํามัน จากมือของภิกษุผูชอบพอกันนั้น กระทํา
สมณธรรม ก็จัดวาเปนผูสันโดษแท อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวายถาพลสันโดษในคิลานปจจัย. ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีบุญมาก ไดเภสัชที่ประณีตมี
น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตนเปนอันมาก เธอถวายเภสัชนั้นแก
พระเถระผูบวชนานเปนตน เหมือนจีวรเปนตน ประกอบเภสัช ดวยวัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งที่ตนไดมาแกพระเถระเหลานั้น ก็จัดวาเปนผูสันโดษแท
สวนภิกษุใด วางสมอดองดวยน้ํามูตรเนาในภาชนะหนึ่ง วางจตุมธุรสไว
ในภาชนะหนึ่ง เมื่อเขาพูดวา สิ่งใดที่ทานตองการเอาไปเถิดครับ ถาโรค
ของเธอระงับไปดวยเภสัชขนานใดขนานหนึ่งบรรดาเภสัชเหลานั้น เธอ
อนุสรณถึงพระดํารัสวา ชื่อวาสมอดองดวยน้ํามูตรเนานี้ บัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญแลว บรรพชาอาศัยเภสัชที่ดองดวยน้ํามูตรเนา
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เธอพึงกระทําความอุตสาหะในขอนั้นตลอดชีวิตเถิด จึงหามจตุมธุรส
ประกอบเภสัช ดวยสมอดองน้ํามูตรเนา จัดวาเปนผูสันโดษอยางยิ่งทีเดียว
อาการของภิกษุนั้นนี้ชื่อวา ยถาสารูปปสันโดษในคิลานปจจัย. สันโดษ
ทั้งหมดซึ่งมีประเภทดังกลาวแลวนั้น ทานเรียกวา สันตุฏฐี. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา โดยอรรถก็คือ อิตริตรปจจยสันโดษ สันโดษดวยปจจัย
ตามมีตามได. กถาที่เปนไปดวยอํานาจประกาศอานิสงสของสันตุฏฐินั้น
พรอมกับวิธีที่ชี้แนะเปนตน และดวยอํานาจประกาศโทษของภิกษุผูตก
อยูในความอยากอันตางดวยความปรารถนาเกินไปเปนตน อันเปนปฏิปกษ
ตอความสันโดษนั้น ชื่อวา สันตุฏฐิกถา. แมในกถาอื่นจากนี้ ก็นัยนี้
เหมือนกัน. ขาพเจา จักกลาวแตเพียงความแปลกกันเทานั้น.
วิเวก ในบทวา ปวิเวกกถา นี้ มี ๓ อยาง คือ กายวิเวก ๑
จิตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑ ใน ๓ อยางนั้น ความที่ภิกษุละความอยูคลุก
คลีดวยหมูแลวอยูสงัดในกิจทั้งปวงในทุกอิริยาบถอยางนี้ คือ รูปหนึ่งเดิน
รูปหนึ่งยืน รูปหนึ่งนั่ง รูปหนึ่งนอน รูปหนึ่งเขาบานบิณฑบาต รูป
หนึ่งกลับ รูปหนึ่งกาวไป รูปหนึ่งอธิษฐานจงกรม รูปหนึง่ เที่ยวไป
รูปหนึ่งอยู ชื่อวากายวิเวก. อนึ่ง สมาบัติ ๘ ชือ่ วา จิตวิเวก. พระนิพพาน ชื่อวาอุปธิวิเวก. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววาก็สําหรับผู
ปลีกกายออกผูยินดีในเนกขัมมะ จัดเปนกายวิเวก สําหรับผูมีจิตบริสุทธิ์
ถึงความผองแผวอยางยิ่ง จัดเปนจิตวิเวก สําหรับผูหมดอุปธิกิเลสผูถึง
วิสังขาร จัดเปนอุปธิวิเวก. วิเวกนั้นแหละ คือปวิเวก. กถาที่เกี่ยวดวย
ความสงัด ชือ่ วาปวิเวกกถา.
สังสัคคา ในบทวา อสสคฺคกถา นี้ มี ๕ อยาง คือ สวนสังสัคคะ ๑
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ทัสสนสังสัคคะ ๑ สมุลลปนสังสัคคะ ๑ สัมโภคสังสัคคะ ๑ กายสังสัคคะ ๑ ใน ๕ อยางนั้น ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ ไดยนิ วา หญิงในบาน
หรือนิคมโนนมีรูปงาม นาชม นาเลือ่ มใส ประกอบดวยความเปนผูมีสีกาย
งามอยางยิ่ง เธอไดยินดังนั้นแลว (มีจติ ) ซานไป แผไป ไมสามารถจะ
ดํารงพรหมจรรยอยูได จึงลาสิกขาเปนคฤหัสถ ความสนิทสนมดวยกิเลส
เกิดขึ้น โดยไดฟงวิสภาคารมณดวยอาการอยางนี้ ชื่อวา สวนสังสัคคะ
ภิกษุหาไดฟงเชนนั้นไม เธอยอมเห็นหญิงงามเอง นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยสีกายงดงามอยางยิ่ง เธอพอเห็นเทานั้น (มีจิต) ซานไป แผไป
ไมสามารถจะดํารงพรหมจรรยอยูได จึงลาสิกขาเปนคฤหัสถ ความสนิท
สนมดวยกิเลสที่เกิดขึ้น โดยไดเห็นวิสภาคารมณดวยอาการอยางนี้ ชื่อวา
ทัสสนสังสัคคะ ก็แลเพราะไดเห็น ความสนิทสนมดวยกิเลสเกิดขึ้น
โดยการเจรจาปราศรัยกันและกัน ชื่อวา สมุลลปนสังสัคคะ ดวยการ
เจรจาปราศรัยนี้แหละ จึงรวมเขากับการกระซิกกระซี้เปนตนก็ได. ก็
เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนของตนที่ใหก็ตาม ไมใหก็ตามแกมาตุคาม ความ
สนิทสนมดวยกิเลสเกิดขึ้น ดวยการใหสิ่งที่มีคาที่ตนใหเปนตน ชื่อวา
สัมโภคสังสัคคะ ความสนิทสนมดวยกิเลสเกิดขึ้น ดวยการจับมือมาตุคาม
เปนตน ชื่อวา กายสังสัคคะ ความที่ภิกษุละความคลุกคลีดวยคฤหัสถ
อันไมเปนไปตามอนุโลม และความคลุกคลีอันเปนเหตุเกิดกิเลสกับเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลายที่ทานกลาวไวอยางนี้วา ภิกษุคลุกคลีดวยคฤหัสถอยู
มีความคลุกคลีอันไมเปนไปตามอนุโลม มีโศกดวยกัน ยินดีดวยกัน
เมื่อเขาสุขก็สุข เมื่อเขาทุกขก็ทุกข ถึงความขวนขวายในกรณียกิจที่เกิด
ขึ้นดวยตนเอง ดังนี้ทั้งหมดเสียได เขาไปตั้งเฉพาะซึ่งธรรมทั้งปวง คือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 405

ความสังเวชในสงสารอันมั่นคงกวา ความสําคัญในสิ่งที่มีสังขารวาเปนภัย
อยางแรงกลา ความสําคัญในรางกายวาเปนสิ่งปฏิกูล มีหริ ิและโอตตัปปะ
อันมีการเกลียดอกุศลทั้งหมดเปนตัวนํา ทั้งมีสติและสัมปชัญญะในการ
กระทําทุกอยาง แลวไมมีความติดของในธรรมทั้งปวง เหมือนหยาดน้ํา
ไมติดบนใบบัวฉะนั้นนี้ ชื่อวาอสังสัคคะ เพราะเปนปฏิปกษตอสังสัคคะ
ทั้งปวง กถาอันเกี่ยวดวยอสังสัคคะ ชื่อวา อสังสัคคกถา.
ในบทวา วีริยารมฺภกถา นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. ภาวะแหงบุคคล
ผูแกลวกลา หรือกรรมแหงบุคคลผูแกลวกลา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาวิริยะ
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาวิริยะ เพราะอันบุคคลพึงดําเนินไป คือ พึงใหเปน
ไปตามวิธี ก็ความเพียรนั้น คือ การเริ่มเพื่อละอกุศลธรรม (และ)
ใหกุศลธรรมเกิดขึ้น ชือ่ วา วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร. วิริยารัมภะนั้น มี ๒ อยาง คือ เปนไปทางกาย ๑ เปนไปทางจิต ๑
มี ๓ อยาง คือ อารัมภธาตุ ๑ นิกกมธาตุ ๑ ปรักกมธาตุ ๑ มี ๔
อยางดวยอํานาจสัมมัปปธาน ๔. วิรยิ ารัมภะทั้งหมดนั้น พึงทราบดวย
อํานาจการปรารภความเพียรอยางนี้ ของภิกษุผูไมใหกิเลสที่เกิดขึ้นใน
ตอนเดินถึงในตอนยืน ที่เกิดในตอนยืนไมใหถงึ ตอนนั่ง ที่เกิดขึ้นใน
ตอนนั่งไมใหถึงตอนนอน ขมไวดวยพลังความเพียรไมใหเงยศีรษะขึ้นได
ในอิริยาบถนั้น ๆ เหมือนคนเอาไมมีลักษณะดังเทาแพะกดงูเหาไว และ
เหมือนเอาดาบที่คมกริบฟนคอศัตรูฉะนั้น. กถาอันเกี่ยวดวยวิริยารัมภะ
นั้น ชื่อวา วิริยารัมภกถา
ศีลในบทวา ศีลกถาเปนตน มี ๒ อยาง คือ โลกิยศีล ๑ โลกุตรศีล ๑. ในศีล ๒ อยางนั้น โลกิยศีล ไดแกปาริสุทธิศีล ๔ มีปาติ-
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โมกขสังวรศีลเปนตน. โลกุตรศีล ไดแกมรรคศีล และผลศีล. อนึ่ง
สมาบัติ ๘ พรอมดวยอุปจาระอันเปนบาทแหงวิปสสนา ชื่อวาโลกิยสมาธิ
ก็ในที่นี้ สมาธิที่สัมปยุตดวยมรรค ชื่อวา โลกุตรสมาธิ. ฝายปญญา
ก็เหมือนกัน ที่สําเร็จดวยการฟง สําเร็จดวยการคิด ที่สัมปยุตดวยฌาน
และวิปสสนาญาณ จัดเปนโลกิยปญญา แตในที่นี้ เมื่อวาโดยพิเศษ
พึงยึดเอาวิปสสนาปญญา. ปญญาทีส่ ัมปยุตดวยมรรคและผล จัดเปน
โลกุตรปญญา. แมวิมุตติ ก็ไดแกวมิ ุตติอันสัมปยุตดวยอริยผล และ
นิพพาน. ฝายอาจารยอีกพวกหนึ่ง พรรณนาความในขอนี้ไว ดวย
อํานาจแมตทังควิมุตติ วิกขัมภนวิมุตติ และสมุจเฉทวิมุตติ. แมวิมุตติญาณทัสสนะ ก็ไดแกปจ จเวกขณญาณ ๑๙. กถาอันเปนไปดวยอํานาจ
การประกาศโทษและอานิสงส มีอาการเปนอเนกแหงคุณมีศีลเปนตน
เหลานี้ พรอมดวยวิธีมีการชี้แจงเปนตน และดวยอํานาจการประกาศโทษ
แหงความเปนผูทุศีลเปนตน อันเปนขาศึกตอคุณมีศีลเปนตนนั้น หรือ
กถาอันเกี่ยวดวยอานิสงสและโทษของศีลนั้น ชือ่ วากถาวาดวยศีลเปนตน.
ก็ในที่นี้ เพราะพระบาลีมีอาทิวา ภิกษุเปนผูมักนอยดวยตนเอง
ทั้งกระทํากถาวาดวยความมักนอยแกผูอื่น และชือ่ วาเปนผูสันโดษดวยจีวร
ตามมีตามได ทั้งประกาศแหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได กถา
เห็นปานนั้น อันภิกษุผูประกอบดวยคุณมีความเปนผูมักนอยเปนตน ดวย
ตนเอง พึงใหโทษเปนไปตามอัธยาศัยเกื้อกูลแมแกคนเหลาอื่น เพื่อประโยชนแกความมักนอยและสันโดษนั้น ซึ่งทานกลาวไวโดยพิเศษดวยความ
เปนผูขัดเกลาอยางยิ่งเปนตน ในที่นี้ พึงทราบวา กถาวาดวยความมักนอย
เปนตน. จริงอยู กถาของผูกระทํานั่นแหละยอมทําประโยชนตามที่ประ-
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สงคใหสําเร็จโดยพิเศษ. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอน
เมฆิยะ นี้เปนความหวังของภิกษุผูกัลยาณมิตร ฯ ล ฯ เปนการไดโดยไมยาก.
บทวา เอวรูปาย ไดแก เชนนี้ คือตามที่กลาวแลว. บทวา นิกามลาภี
ความวา เปนผูไดตามปรารถนา คือไดตามความชอบใจ ไดแกไดตาม
สะดวกเพื่อจะฟงและวิจารณกถาเหลานี้ทุกเวลา. บทวา อกิจฉฺ ลาภี ไดแก
เปนผูไดโดยไมยาก. บทวา อกสิรลาภี ไดแก เปนผูไดโดยไพบูลย.
บทวา อารทฺธวีริโย ไดแก ประคองความเพียรไว. บทวา อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย ไดแก เพื่อจะละบาปธรรม ทีช่ อื่ วาอกุศล เพราะ
อรรถวาเกิดจากความเปนผูไมฉลาด. บทวา กุสลาน ธมฺมาน ไดแก
ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคและผล พรอมทั้งวิปสสนา ที่ชื่อวากุศล เพราะ
อรรถวาตัดบาปธรรมอันบัณฑิตเกลียดเปนตน และเพราะอรรถวาไมมี
โทษ. บทวา อุปสมฺปทาย ไดแก ใหถึงพรอม คือใหเกิดขึ้นใน
สันดานตน. บทวา ถามวา ไดแก ผูประกอบดวยกําลังความเพียรกลาว
คือความอุตสาหะ. บทวา ทฬฺหปรกฺกโม ไดแก มีความบากบั่นมั่น คือ
มีความเพียรไมยอหยอน. บทวา อนิกฺขิตฺตธุโร ไดแก ไมทอดทิ้งธุระ
คือมีความเพียรไมทอถอย.
บทวา ปฺวา ไดแก ผูมปี ญญาดวยปญญาอันสัมปยุตดวย
วิปสสนา. บทวา อุทยตฺถคามินิยา ไดแก แทงตลอดถึงความเกิดขึ้น
และความดับไปแหงเบญจขันธ. บทวา อริยาย ไดแก หางไกล คือ
ตั้งอยูในที่ไกลจากกิเลส ดวยอํานาจวิกขัมภนวิมุตติ คือปราศจากโทษ.
บทวา นิพฺเพธิกาย แปลวา เปนสวนแหงการตรัสรู. บทวา สมฺมา-
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ทุกฺขกฺขยคามินิยา ไดแก บรรลุโดยชอบ คือโดยเหตุ โดยนัย ซึ่ง
อริยมรรคอันไดนามวา ทุกขักขยะ เพราะทําวัฏทุกขใหสิ้นไป.
ก็แล ในธรรม ๕ ประการเหลานี้ ศีล วิริยะ และปญญา เปนองค
ภายใน ๒ องคนอกนี้เปนองคภายนอกสําหรับพระโยคี แมถึงอยางนั้น
พระโยคีก็ยังปรารถนาธรรม ๘ ประการนอกนั้น โดยเปนที่อาศัยของ
กัลยาณมิตรนั่นเอง. ในที่นี้ พระศาสดาเมื่อทรงแสดงวา กัลยาณมิตร
นั่นแหละเปนผูมีอุปการะมาก จึงทรงเพิ่มพระธรรมเทศนาโดยนัยมีอาทิวา
เมฆิยะ ขอนี้ภิกษุผูมีกัลยาณมิตรพึงหวังได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาฏิกงฺข แปลวา พึงหวังโดยสวน
เดียว อธิบายวา มีภาวะแนแท. บทวา ย เปนกิริยาปรามาส.
ทานอธิบายคํานี้วา ในคําวา สีลวา ภวิสฺสติ นีม้ ีอธิบายวา ขอที่ภิกษุ
ผูมีมิตรดีงาม มีศลี คือ สมบูรณดวยศีลนั้น พึงหวังได เพราะภิกษุนั้น
เปนผูสมบูรณดวยศีล คือเปนผูมีภาวะแนนอน เพราะชักชวนเธอในขอนั้น
โดยแทจริงทีเดียว. แมในคําวา ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ ดังนี้เปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงศาสนสมบัติทั้งสิ้นโดยความเปนผูมี
กัลยาณมิตรเปนตน แตทานเมฆิยะผูไมเอื้อเฟอพระดํารัสของพระองคผู
เปนกัลยาณมิตรผูสูงสุดในโลกพรอมทั้งเทวโลก แลวเขาไปยังไพรสณฑ
นั้น ถึงประการอันแปลกเชนนั้น บัดนี้ จึงทรงประกาศภาวนานัยแกเธอ
ผูเกิดความเอื้อเฟอในไพรสณฑนั้น เพราะเธอถูกกามวิตกเปนตนประทุษรายในคราวกอน และเพราะกามวิตกเปนตนเหลานั้นเปนขาศึกโดย
ตรง กรรมฐานจึงไมสําเร็จแกเธอ ตอแตนั้น เมื่อจะตรัสบอก
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กรรมฐานแหงพระอรหัต จึงตรัสคํามีอาทิวา ดูกอนเมฆิยะ ก็แลภิกษุ
นั้นพึงตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้ แลวพึงเจริญธรรม ๔ ประการนี้
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตน ไดแก ผูประกอบดวยคุณมีศีล
เปนตนตามที่กลาวแลว โดยมีกลั ยาณมิตรเปนที่อาศัยอยางนี้. ดวยเหตุนั้น
นั่นแล จึงตรัสวา ตั้งอยูในธรรม ๕ ประการเหลานี้ เปนตน. บทวา
อุตฺตรึ ความวา หากอันตรายมีราคะเปนตน พึงเกิดขึ้นแกผูปรารภตรุณวิปสสนา เพื่อจะชําระอันตรายเหลานั้นใหหมดจด เบื้องหนาแตนั้นพึง
เจริญ คือทําใหเกิด และพอกพูนธรรม ๔ ประการนั้น. บทวา อสุภา
ไดแก เจริญอสุภกรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งตามสมควรในบรรดาอสุภกรรมฐาน ในเอกเทศหนึ่ง. บทวา ราคสฺส ปหานาย ไดแก เพื่อละ
กามราคะ. บัณฑิตพึงประกาศเนื้อความนี้ดวยอุปมาบุคคลผูเกี่ยวขาวสาลี.
จริงอยู ชายคนหนึ่งถือเคียวเกี่ยวขาวสาลีในนาขาวสาลี ตั้งแตที่สุดไป
ครั้นเหลาโคแหกรั้วของเขาเขาไป เขาก็วางเคียวถือไมไลโคใหออกไป
โดยทางนั้นนั่นแล แลวทํารั้วใหเหมือนเดิมแลวถือเคียวเกี่ยวขาวสาลีอีก.
ในอุปมาขอนั้น พระพุทธศาสนา พึงเห็นเหมือนนาขาวสาลี พระโยคาวจร
เหมือนคนเกี่ยวขาว มรรคปญญาเหมือนเคียว เวลาทํากรรมในวิปสสนา
เหมือนเวลาเกี่ยว อสุภกรรมฐานเหมือนไม สังวรเหมือนรั้ว การที่ราคะ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยความประมาทโดยไมพิจารณาทันทีทันใด เหมือนการ
ที่โคทั้งหลายพังรั้วไป เวลาที่ขมราคะดวยอสุภกรรมฐานแลวเริ่มทํากรรม
ในวิปสสนาอีก พึงเห็นเหมือนคนเกี่ยวขาววางเคียวถือไมไลโคใหออกไป
โดยทางที่เขามานั่นแหละ ทํารั้วใหเหมือนเดิมแลวเกี่ยวขาวตั้งแตที่ที่ตน
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ยืนอีก ในขอนี้มีการเทียบเคียงอุปมาดังวามานี้. ทรงหมายเอาภาวนาวิธี
ซึ่งเปนดังวามานี้ จึงตรัสวา พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ.
บทวา เมตฺตา ไดแก กรรมฐานมีเมตตาเปนอารมณ. บทวา
พฺยาปาทสฺส ปหานาย ไดแก เพื่อละความโกรธอันเกิดขึ้น โดยนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล. บทวา อานาปานสฺสติ ไดแก อานาปานสติอัน
มีวัตถุ ๑๖. บทวา วิตกฺกุปจฺเฉทาย ไดแก เพื่อติดวิตกที่เกิดขึ้นแลว
โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. บทวา อสฺมิมานสมุคฆฺ าตาย ไดแก เพื่อ
ถอนมานะ ๙ อยางที่เกิดขึ้นวาเรามี. บทวา อนิจฺจสฺิโน ไดแก ผูมี
ความสําคัญวาไมเที่ยง ดวยอนิจจานุปสสนาที่เปนไปวา สังขารทั้งปวงชื่อวา
ไมเที่ยง เพราะมีแลวกลับไมมี เพราะมีความเกิดขึ้นและดับไปเปนที่สุด
เพราะมีการแตกดับ เพราะเปนไปชั่วขณะ เพราะปฏิเสธความเปนของ
เที่ยง. บทวา อนตฺตสฺา สณฺาติ ไดแก อนัตตสัญญา กลาวคือ
อนัตตานุปสสนาที่เปนไปอยางนี้วา ธรรมทั้งปวงชื่อวาเปนอนัตตา เพราะ
ไมมีแกนสาร เพราะไมเปนไปในอํานาจ เพราะเปนอื่น เพราะวาง
เพราะเปลา และเพราะสูญ ยอมไมดํารงอยู คือไมตั้งมั่นอยูในจิต.
จริงอยู เมื่อเห็นอนิจจลักษณะก็เปนอันชื่อวาเห็นอนัตตลักษณะเหมือนกัน.
ก็บรรดาลักษณะทั้ง ๓ เมื่อเห็นลักษณะหนึ่ง ก็เปนอันชื่อวาเห็นลักษณะ
๒ อยางนอกนี้เหมือนกัน. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา เมฆิยะ ก็อนัตตสัญญา
ยอมดํารงอยูแกผูมีความสําคัญในสังขารวาเปนของไมเที่ยง. เมื่อเห็น
อนัตตลักษณะ มานะที่เกิดขึ้นวาเรามี ก็ชื่อวาละไดดวยนั่นเอง เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา ผูมีความสําคัญในสังขารวาเปนอนัตตา ยอม
ถึงการถอนอัสมิมานะเสียได. บทวา ทิฏเว ธมฺเม นิพฺพาน ความวา
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ยอมบรรลุพระปรินิพพานอันหาปจจัยมิได ในปจจุบันนี้เอง คือในอัตภาพนี้เอง. ในที่นี้มีความสังเขปเพียงเทานี้ แตเมื่อวาโดยพิสดารนัยแหง
ภาวนาอันวาดวยอสุภกรรมฐานเปนตน ผูตองการพึงตรวจดูโดยนัยที่กลาว
ไวในคัมภีรวิสุทธิมรรค.
บทวา เอตมตฺถ วิหิตฺวา ความวา ทรงทราบเนื้อความนี้ กลาวคือ
การที่ทานพระเมฆิยะถูกพวกโจรคือมิจฉาวิตกปลนภัณฑะคือกุศล. บทวา
อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้อันแสดงโทษในการไมบรรเทา
กามวิตกเปนตน และอานิสงสในการบรรเทากามวิตกเปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขุทฺทา ไดแก เลว คือลามก. บทวา
วิตกฺกา ไดแก บาปวิตก (อกุศลวิตก) ๓ มีกามวิตกเปนตน. ก็อกุศลวิตกเหลานั้น ทานเรียกขุททะในที่นี้ เพราะถูกวิตกทั้งปวงทําใหเลว
เหมือนในประโยคมีอาทิวา ไมพึงประพฤติเลว. บทวา สุขมุ า ทาน
ประสงคเอาความตรึกถึงญาติเปนตน. ก็วิตกเหลานี้ คือความตรึกถึงญาติ
ตรึกถึงชนบท ตรึกถึงเทวดา ความตรึกที่เกี่ยวกับความเอ็นดูผูอื่น ความ
ตรึกที่เกี่ยวดวยลาภสักการะ และชื่อเสียง ความตรึกที่เกี่ยวกับความไม
ดูหมิ่น ยอมไมรายแรงเหมือนกามวิตกเปนตน เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา
สุขุมละเอียด เพราะมีสภาวะไมหยาบ. บทวา อนุคตา ไดเเก อนุวรรตน
ไปตามจิต. จริงอยู เมื่อวิตกเกิดขึ้น จิตก็ไปตามวิตกนั้นแล เพราะยก
วิตกนั้นขึ้นสูอารมณ. บาลีวา อนุคฺคตา ดังนี้ก็มี ความวา อนุฏิตา
ไมตั้งมั่น. บทวา มนโส อุพฺพิลาปา แปลวา ทําจิตใหฟุงซาน. บทวา
เอเต อวิทฺวา มนโส วิตกฺเก ความวา ไมรูตามความเปนจริงซึ่งมโนวิตก
มีกามวิตกเปนตนเหลานั้น ดวยญาตปริญญา ตีรณปริญญา และปหาน-
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ปริญญา. โดยสลัดออกจากโทษคือความยินดี. บทวา หุรา หุร ธาวติ
ภนฺติจิตฺโต ความวา ชื่อวามีจิตไมตั้งมั่น เพราะยังละมิจฉาวิตกไมได
จึงแลนไป คือหมุนไป ๆ มา ๆ ดวยอํานาจความยินดีเปนตนในอารมณ
นั้น ๆ โดยนัยมีอาทิวา บางคราวในรูปารมณ บางคราวในสัททารมณ
อีกอยางหนึ่ง บทวา หุรา หุร ธาวติ ภนฺตจิตฺโต ความวา มีจิตหมุน
ไปดวยอํานาจอวิชชาและตัณหาอันมีวิตกนั้นเปนเหตุ เพราะยังกําหนด
วิตกไมได จึงแลนไป คือทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ โดยจุติและปฏิสนธิ จาก
โลกนี้สโู ลกหนา. บทวา เอเต จ วิทรฺ า มนโส วิตกฺเก ความวา แต
รูตามความเปนจริงโดยความยินดีเปนตน ซึ่งมโนวิตกมีกามวิตกเปนตนมี
ประเภทตามที่กลาวแลวนั้น. บทวา อาตาปโย แปลวา มีความเพียร.
บทวา สวรติ แปลวา ยอมปด. บทวา สติมา แปลวา สมบูรณดวย
สติ. บทวา อนุคฺคเต ไดแก ไมเกิดขึ้นโดยอํานาจการไดดวยยาก. ทาน
กลาวคําอธิบายนี้ไววา รูมโนวิตกมีกามวิตกเปนตนมีประการดังกลาวแลว
นั้น วาเปนความฟุงซานแหงใจ เพราะเปนเหตุทําจิตใหฟุงซาน คือ
รูโดยชอบทีเดียวดวยมรรคปญญาอันประกอบดวยวิปสสนาญาณ ชื่อวาผูมี
ความเพียร มีสติ เพราะมีสัมมาวายามะและสัมมาสติ ซึ่งมีมรรคปญญานัน้
เปนสหาย ปดมโนวิตกเหลานั้นที่ควรจะเกิดตอไป ไมใหเกิดคือไมให
ผุดขึ้นเลยในขณะมรรค ดวยอริยมรรคภาวนา คือปดกั้นดวยญาณสังวร
ไดแกตัดความปรากฏ (ของวิตกเหลานั้น) ก็พระอริยสาวกผูเปนอยางนั้น
ชื่อวาพุทธะ เพราะรูสัจจะทั้ง ๔ ละขาด คือตัดขาดกามวิตกเปนตน
เหลานั้นโดยไมเหลือ คือไมมีสวนเหลือ เหตุบรรลุพระอรหัต. แมในบท
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นี้ อาจารยบางพวกลาววา อนุคเต ดังนี้ก็มี. ความแหงบท อนุคเต
นั้น ไดกลาวไวในหนหลังแลวแล.
จบอรรถกถาเมฆิยสูตรที่ ๑
๒. อุทธตสูตร
วาดวยอํานาจแหงมาร
[ ๙๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่สาลวัน อันเปนที่เสด็จ
ประพาสของมัลลกษัตริยทั้งหลาย ใกลกรุงกุสินารา ก็สมัยนั้นแล ภิกษุ
มากดวยกันเปนผูมีจิตฟุงซาน เยอหยิ่ง กลับกลอก ปากกลา วาจา
พลอย มีสติหลงลืม ไมสํานักตัว มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ไม
สํารวมอินทรีย อยูในกุฎที ี่เขาสรางไวในปา ในทีไ่ มไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นภิกษุเหลานั้น ผูมีจิตฟุงซาน เยอหยิ่ง
กลับกลอก ปากกลา วาจาพลอย มีสติหลงลืม ไมสํานึกตัว มีจิตไม
ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย อยูในกุฎีที่เขาสรางไวในปา
ในที่ไมไกล.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุมีกายไมรักษาแลว เปนมิจฉาทิฏฐิ และถูก
ถีนมิทธะครอบงําแลว ยอมไปสูอํานาจแหงมาร
เพราะเหตุนั้น ภิกษุพึงเปนผูรักษาจิต มีความดําริ
ชอบเปนโคจร มุงสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องหนา รูความ
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เกิดขึ้นและความเสื่อมไปแลวครอบงําถีนมิทธะ พึง
ละทุคติทั้งหมดได.
จบอุทธตสูตรที่ ๒
อรรถกถาอุทธตสูตร
อุทธสูตรที่ ๒ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กุสินาราย ไดแก ใกลนครของเจามัลละ ชือ่ วากุลินารา.
บทวา อุปวตฺตเน มลฺลาน สาลวเน ความวา อุทยานแหงกุสินารานคร
มีอยูในทักษิณทิศและปจฉิมทิศ เหมือนถูปารามแหงอนุราธบุรี. ทางจาก
ถูปารามเขาไปยังนคร โดยประตูดานทักษิณทิศ ตรงไปดานปาจีนทิศ
วกกลับทางดานอุดรทิศ ฉันใด แนวไมสาละจากอุทยานตรงไปดาน
ปาจีนทิศวกกลับทางดานอุตรทิศ ก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวา
อุปวัตตนะ เปนที่แวะเวียน ( ทางโคง). ในสาลวันของเจามัลละอันเปนที่
แวะเวียนนั้น. บทวา อรฺกุฏิกาย ไดแก กระทอมที่สรางไวในที่
อันดาดาษไปดวยตนไมและกอไม ไมไกลจากแถวตนสาละซึ่งทานหมาย
กลาวไววา อรฺกุฏิกาย วิหรนฺติ. ก็ภิกษุเหลานั้นเวนการพิจารณา มี
ความเพียรยอหยอน อยูด วยความประมาท. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
อุทฺธตา ดังนี้เปนตน.
ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูชื่อวา อุทธตะ เพราะมีจิตไมสงบ เหตุมาก
ไปดวยอุทธัจจะ. มานะชื่อวานฬะ เพราะเปนเหมือนไมออ โดยเปนของ
เปลา. ภิกษุชื่อวา อุนนฬะ เพราะมีนฬะ กลาวคือมานะสูง อธิบายวา
มีมานะสูงเปลา. ชื่อวา จปละ เพราะประกอบหรือมากไปดวยความ
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กวัดแกวงมีประดับบาตรและจีวรเปนตน. ชื่อวา มุขระ เพราะมีปากกลา
เหตุมีวาจาหยาบ. ชื่อวา วิกิณณวาจา เพราะมีวาจาพลอย คือเหลวไหล
เหตุมากไปดวยดิรัจฉานกถา. ชื่อวา มุฏฐัสสติ เพราะมีสติหลงลืม.
อธิบายวา เวนจากสติ คืออยูดวยความประมาท. ชื่อวา อสัมปชานะ
เพราะไมมีสัมปชัญญะโดยประการทั้งปวง. ชื่อวา อสมาหิตะ เพราะมี
จิตไมตั้งมั่น โดยไมมีความตั้งมั่นแหงจิตตลอดเวลามีการพูดคุยเปนประมาณ. ชื่อวา วิพภันตจิตตะ เพราะมีสวนเปรียบดวยมฤคตื่นตูม เหตุมี
ความโลเลเปนสภาวะ. ชือ่ วา ปากตินทรีย เพราะเปนผูไมสํารวมอินทรีย
โดยไมสํารวมอินทรียมีมนินทรียเปนที่ ๖.
บทวา เอตมตฺถ วิหิตฺวา ความวา ทรงทราบวาภิกษุเหลานั้นอยู
ดวยความประมาท ดวยอํานาจอุทธัจจะเปนตนนี้. บทวา อิม อุทาน
ความวา ทรงเปลงอุทานนี้อันประกาศโทษและอานิสงสตามลําดับ ใน
การอยูดวยความประมาทและอยูดวยความไมประมาท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรกฺขิเตน ความวา ชื่อวาไมคุมครอง
เพราะไมมีสติเปนอารักขา. บทวา กาเยน ไดแก ดวยกายวิญญาณ ๖.
ก็เพราะเห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ แลวไมใชสติรกั ษาทวารแหงวิญญาณ
โดยใหอภิชฌาเปนตนเกิดดวยการถือนิมิตและอนุพยัญชนะในรูปนั้น. แม
ในโสตวิญญาณก็นัยนี้เหมือนกัน. พระองคตรัสวา อรกฺขิเตน กาเยน
หมายถึงความที่ภิกษุไมรักษาวิญญาณกาย ๖ ดวยอาการอยางนี้. แต
อาจารยบางพวกกลาวอรรถวา กาเยน ดังนี้. พึงประกอบสติดวยอรรถโยชนาของอาจารยบางพวกแมเหลานั้น โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา อรกฺขิเตน จิตฺเตน. อรรถของอาจารยอีก
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พวกหนึ่งแมนั้น ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา มิจฺฉาทิฏิหเตน ไดแก ถูก
ความถือผิดวาเที่ยงเปนตนประทุษรายแลว. บทวา ถีนมิทฺธาภิภูเตน
ความวา ถูกถีนะอันมีความที่จิตไมควรแกการงานเปนลักษณะ และถูก
มิทธะมีความที่กายไมควรแกการงานเปนลักษณะครอบงําแลว เชื่อมความ
วาดวยกายนั้น หรือวาดวยจิตนั้น. บทวา วส มารสฺส คจฺฉติ ความวา
เขาถึงอํานาจคือ ความที่ตนถูกมารทั้งหมดมีกิเลสมารเปนตนทําเอาตาม
ปรารถนา อธิบายวา ไมลวงเลยวิสัยของมารเหลานั้นไปได.
จริงอยู ดวยพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวัฏฏะโดยมุข
คือทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นผูอยูดวยความประมาทวา ภิกษุเหลาใดไม
รักษาจิตโดยประการทั้งปวง เพราะไมมีสติเปนอารักขา ผูยึดถือการแสวง
หาผิดโดยนัยมีอาทิวา เที่ยง โดยอโยนิโสผุดขึ้น เพราะไมมีปญญาอันเปน
เหตุแหงโยนิโสมนสิการ เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ ภิกษุเหลานั้นจึงชื่อวา
ถูกโกสัชชะครอบงํา เพราะไมมีวิริยารัมภะในการบําเพ็ญกุศล จักเงยศีรษะ
ขึ้นจากวัฏฏะไมได บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะ (คือนิพพาน) จึงตรัส
พระคาถาที่ ๒ วา ตสฺมา รกฺขิตจิตฺตสฺส ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺมา รกฺขิตจิตฺตสสฺส ความวา ก็
เพราะเหตุที่ภิกษุผูไมรักษาจิต ถูกมารทําเอาตามประสงค จึงอยูในสงสาร
เทานั้น ฉะนั้น ภิกษุพึงเปนผูรักษาจิตดวยรักษาคือปดกั้นอินทรียทั้งหลาย
มีมนินทรียเปนที่ ๖ ดวยสติสังวร. เพราะเมื่อเธอรักษาจิตไดแลว เปน
อันชื่อวารักษาอินทรียมีจักขุนทรียเปนตนไดดวยแล. บทวา สมฺมาสงฺกปฺปโคจโร ความวา เพราะเหตุที่ภิกษุมีมิจฉาสังกัปปะเปนอารมณ จึง
ตรึกโดยไมแยบคาย ยึดถือมิจฉาทัสสนะตาง ๆ มีจิตอันมิจฉาทิฏฐิขจัด
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แลว เปนผูถูกมารทําเอาตามปรารถนา ฉะนั้น เมื่อจะทํากรรมโดยโยนิโสมนสิการ พึงเปนผูมีความดําริชอบมีความดําริในการออกจากกามเปนตน
เปนอารมณ พึงกระทําความดําริชอบอันสัมปยุตดวยฌานเปนตนเทานั้น
ใหเปนฐานที่เปนไปแหงจิตของตน. บทวา สมฺมาทิฏิปุเรกฺขาโร ความ
วา ภิกษุผูกําจัดมิจฉาทัสสนะดวยความเปนผูมีสัมมาสังกัปปะเปนอารมณ
พุงมุงกระทําสัมมาทิฏฐิ. อันมีความดี ที่สัตวมีกรรมเปนของตนเปนเบื้อง
หนาเปนลักษณะ และตอจากนั้นมียถาภูตญาณเปนลักษณะ จึงขวนขวาย
ประกอบในศีลและสมาธิ โดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล เริ่มวิปสสนา
พิจารณาสังขาร รูความเกิดและความดับแหงสังขาร กําหนดการเกิดและ
การดับในอุปาทานขันธ ๕ ดวยอาการ ๕๐ ถวนบรรลุอุทยัพพยญาณ ตอ
จากนั้น จึงบําเพ็ญวิปสสนาดวยอํานาจภังคานุปสสนาญาณเปนตน ยึด
เอาอริยมรรคไดโดยลําดับ ชื่อวาเปนภิกษุผูครอบงําถีนมิทธะ ละทุคติ
ทั้งปวงไดดวยอรหัตมรรคแล. ดวยอาการอยางนี้ เธอชื่อวาเปนภิกษุ
ผูขีณาสพทําลายกิเลสโดยประการทั้งปวง เพราะละกิเลสอันมรรคเบื้องต่ํา
พึงฆาไดกอน เพราะตัดขาดถีนมิทธะอันเกิดในจิตตุปบาทที่เกิดพรอม
ดวยโลภะที่เปนทิฏฐิวิปยุต ดวยอรหัตมรรคที่ตนบรรลุ จากนั้นจึงละ
กิเลสมีมานะเปนตน อันรวมอยูในฐานเดียวกันกับโลภะนั้น เพราะตัด
มูลแหงภพไดเด็ดขาด จึงชื่อวาละ คือละขาดคติทั้งปวง กลาวคือทุคติ
เพราะประกอบดวยความเปนทุกข ๓ ประการ อธิบายวา พึงตั้งอยูใน
สวนอื่นของคติเหลานั้น คือในพระนิพพาน.
จบอรรถกถาอุทธตสูตรที่ ๒
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๓. โคปาลสูตร
วาดวยตรัสใหเห็นแจงสมาทานอาจหาญราเริง
[๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงแวะออกจาก
ทางแลว เสด็จเขาไปยังโคนตนไมแหงหนึ่ง แลวประทับนั่งที่อาสนะอัน
บุคคลปูลาดไวแลว ครัง้ นั้นแล นายโคบาลคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหนายโคบาลนั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ให
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้งนั้นแล นายโคบาลนั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวย
ธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงรับภัตของขาพระองคเพื่อ
เสวยในวันพรุงนี้เถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตโดย
ดุษณีภาพ ลําดับนั้นแล นายโคบาลนั้นทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รับแลวลุกออกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา กระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป พอลวงราตรีนั้นไป นายโคบาลสั่งใหตกแตงขาว
ปายาส มีน้ํานอย และสัปปใหม อันเพียงพอ ในนิเวศนของตนแลวให
กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลา
แลว ภัตเสร็จแลว ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของนายโคบาลพรอมดวย
ภิกษุสงฆ ครั้นแลวประทับนั่งที่อาสนะที่เขาปูลาดถวาย ลําดับนั้นแล
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นายโคบาลอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาวปายาสมีน้ํา
นอยและสัปปใหมใหอิ่มหนําสําราญดวยมือของตน เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสวยเสร็จชักพระหัตถจากบาตรแลว นายโคบาลถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหนายโคบาลนั้น
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจาก
อาสนะหลีกไป.
[๙๒] ครั้งนัน้ แล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน
บุรุษคนหนึ่งไดปลงชีวิตนายโคบาลนั้นในระหวางเขตบาน ลําดับนั้นแล
ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ไดทราบวา นายโคบาลอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวปายาสมีน้ํานอยและสัปปใหม
ดวยมือของตนในวันนี้แลว ถูกบุรษุ คนหนึ่งปลงชีวิตเสียแลวในระหวาง
เขตบาน.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
โจรหัวโจกเห็นโจรหัวโจกแลว พึงทําความฉิบหายหรือความทุกขให ก็หรือคนมีเวรเห็นคนมีเวร
แลว พึงทําความฉิบหายหรือความทุกขให จิตที่ตั้ง
ไวผิดพึงยังเขาใหเลวกวานั้น.
จบโคปาลสูตรที่ ๓
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อรรถกถาโคปาลสูตร
โคปาลสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โกสเลสุ ความวา พระราชกุมารชาวชนบท ชื่อวาโกศล.
ชนบทแหงหนึ่ง อันเปนที่อยูของพระราชกุมารเหลานั้น ก็เรียกวา โกศล
เหมือนกัน ในโกศลชนบทนั้น. บทวา จาริก จรติ ไดแก เสด็จเที่ยว
จาริกไปในชนบท โดยเสด็จไปอยางไมรีบดวน. บทวา มหตา ความวา
ชื่อวาใหญ เพราะใหญโดยคุณบาง ชื่อวาใหญ เพราะใหญโดยจํานวน
เพราะกําหนดนับไมไดบาง. บทวา ภิกฺขุสงฺเฆน ไดแก ดวยหมูสมณะอัน
ทัดเทียมกันดวยทิฏฐิและศีล. บทวา สทฺธึ แปลวา ดวยกัน. บทวา มคฺคา
โอกฺกมฺม แปลวา แวะออกจากทาง. บทวา อฺตร รุกขฺ มูล ไดแก
มูล กลาวคือที่ใกลตนไมใหญ มีใบเขียวทึบ มีรมเงาสนิท. บทวา
อฺตโร โคปาลโก ความวา ผูรักษาฝูงโคคนหนึ่งโดยชื่อ ชื่อวา
นันทะ. ไดยนิ วา นายนันทะนั้นเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก
รักษาฝูงโคของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี หลีกเลีย่ งการกดขี่ของพระราชา
โดยทําเปนคนเลี้ยงโค รักษาทรัพยของตน เหมือนเกณิยชฎิลหลีกเลี่ยง
การกดขี่ดวยเพศบรรพชาฉะนั้น. เขาถือเอาปญจโครสตามกาลเวลามายัง
สํานักของมหาเศรษฐีแลวมอบให แลวไปยังสํานักพระศาสดา พบพระศาสดา ฟงธรรม และออนวอนพระศาสดาเพื่อเสด็จมายังที่อยูของคน.
พระศาสดาทรงรอความแกกลาแหงญาณของเธอนั่นแหละ ภายหลังทรง
แวดลอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จจาริกไปในชนบท ทราบวา บัดนี้
เธอมีญาณแกกลาแลว จึงเสด็จแวะลงจากทางไมไกลแตที่ทีเธออยู ประตูทับนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง รอการมาของเธอ, ผายนายนันทะทราบวา
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ขาววา พระศาสดาเสด็จจาริกชนบทไปจากนี้ จึงหรรษาราเริงรีบไปเฝา
พระศาสดา ถวายบังคม อันพระศาสดาทรงกระทําปฏิสันถาร แลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกเธอ. เธอ
ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลวนิมนตพระผูมีพระภาคเจา ไดถวายขาวปายาส
๗ วัน. ในวันที่ ๗ พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําอนุโมทนาแลวเสด็จ
หลีกไป. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระผูมพี ระภาคเจาทรงชี้แจง
นายโคบาลนั้น ผูนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่งแล ดวยธรรมีกถา ฯ ล ฯ
เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺทสฺเสสิ ความวา พระองคเมื่อทรง
แสดงธรรมมีกุศลเปนตน วิบากของกรรม โลกนี้โลกหนา โดยประจักษ
ในนัยมีอาทิวา ธรรมเหลานี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ในเวลา
จบอนุบุพพิกถา จึงทรงชี้แจงอริยสัจ ๔. บทวา สมาทเปสิ ความวา
ใหเธอยึดเอาธรรมมีศีลเปนตนโดยชอบ คือใหเธอตั้งอยูในธรรมมีศีล
เปนตนนั้น โดยนัยมีอาทิวา เพื่อบรรลุสัจจะ เธอใหธรรมเหลานี้เกิด
ขึ้นในตน. บทวา สมุตฺเตเชสิ ความวา ทรงใหธรรมเหลานั้นที่สมาทาน
แลวอบรมโดยลําดับ อันเปนสวนแหงธรรมเครื่องตรัสรู มีความเขมแข็ง
และสละสลวย ใหอาจหาญโดยชอบ คือใหรุงเรืองโดยชอบทีเดียว โดย
ประการที่จะนํามาซึ่งอริยมรรคโดยพลัน. บทวา สมฺปหเสสิ ความวา
ทรงใหราเริงดวยดี โดยทําจิตใหผองแผว ดวยการแสดงภาวะแหงภาวนา
มีคุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลาย. อีกอยางหนึ่ง ในขอนี้ พึงทราบ
การชี้แจงดวยบรรเทาสัมโมหะ ในธรรมที่มีโทษและหาโทษมิได และใน
สัจจะมีทุกขสัจเปนตน การใหสมาทานดวยการบรรเทาความประมาทใน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 422

สัมมาปฏิบัติ การใหอาจหาญดวยการบรรเทาการถึงความครานแหงจิต
และความราเริงดวยการสําเร็จสัมมาปฏิบัติ. ดวยอาการอยางนี้ เธอจึง
ดํารงอยูในโสดาปตติผล ดวยสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา. บทวา อธิวาเสสิ ความวา พระองคผูอันนายโคบาลนั้น ผูมี
สัจจะอันเห็นแลวทูลนิมนตโดยนัยมีอาทิวา ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
นิมนตของขาพระองคเถิด พระเจาขา ไมทรงทําองคคือกายและวาจาให
ไหว ทรงรับ คือยินดีดวยพระทัยนั่นเอง. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ทานจึง
กลาววา ตุณฺหีภาเวน.
บทวา อปฺโปทกปายาส แปลวา ขาวปายาสมีน้ํานอย. บทวา
ปฏิยาหาเปตฺวา แปลวา จัดแจง คือตระเตรียม. บทวา นวฺจ สปฺป
ไดแก เอาเนยขนมาปรุงใหเหลว และใหเปนเนยใสในขณะนั้นนั่นเอง.
บทวา สหตฺถา ความวา เกิดความเอื้อเฟอ อังคาสดวยมือของตนเอง.
บทวา สนฺตปฺเปสิ ความวา ใหเสวยโภชนะที่จัดแจงไว. บทวา สมฺปวาเรสิ ไดแก ทรงหามดวยพระวาจาวา พอละ พอละ. บทวา ภุตฺตาวึ
ไดแก กิจคือการเสวยพระกระยาหาร. บทวา โอนีตปตฺตปาณึ ไดแก
ละพระหัตถจากบาตร. ปาฐะวา โธตปตฺตปาณึ ดังนี้ก็มี. ความวา ลาง
พระหัตถในบาตร. บทวา นีจ แปลวา ไมสูง. การถือเอาอาสนะ (ที่ไม
สูง) แลวนัง่ บนอาสนะนั้นแหละ เปนจารีตของผูอยูในอารยประเทศ
ก็เธอนั่งในที่ใกลอาสนะอันทําดวยแผนกระดาน ที่จัดไวโดยเปนอุปจาร
ในสํานักพระศาสดา. บทวา ธมฺมยิ า กถาย เปนตน ตรัสหมายเอา
อนุโมทนาที่ทรงกระทําในวันที่ ๗. ไดยินวา เธอนิมนตพระผูมีพระภาคเจา และภิกษุอยูในที่นั้นตลอด ๗ วัน แลวบําเพ็ญมหาทาน. ก็ใน
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วันที่ ๗ ไดถวายมธุปายาสมีน้ํานอย. พระศาสดาทรงกระทําอนุโมทนา
แลวเสด็จหลีกไปเลย
เพราะเธอไมมีญาณแกกลาเพื่อมรรคชั้นสูงใน
อัตภาพนั้น.
บทวา สีมนฺตริกาย ไดแก ในระหวางแดน คือในระหวางบาน
นั้น. ไดยินวา พวกชาวบานอาศัยสระแหงหนึ่ง ไดทําการทะเลาะกับเธอ.
เธอขมพวกชาวบานนั้นแลวยึดเอาสระนั้น. เพราะเหตุนั้น ชายคนหนึ่ง
จึงผูกอาฆาต ใชลูกศรยิงฆาเธอ ผูถือบาตรของพระศาสดาตามสงไปไกล
เมื่อพระองคตรัสวา กลับเถอะ อุบาสก เธอจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจากระทําประทักษิณ และกระทําอัญชลีภิกษุสงฆ แลวประคองอัญชลีอันรุงโรจนดวยทสนขสโมธาน จนกระทั่งลับสายตา แลวกลับไปแต
ผูเดียวในอรัญประเทศในระหวางบานทั้งสอง. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
อจีรปกฺกนฺตสฺส ฯ เป ฯ โวโรเปสิ ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลายผูลาชาดวยกรณียกิจบางอยางไปทีหลัง เห็นนายโคบาล
ตายเชนนั้น จึงกราบทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งทานหมาย
กลาวไววา อถ โข สมฺพหุลา ภิกขฺ ู ดังนี้เปนตน.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบเนื้อความนี้วา เพราะ
เหตุที่บุรุษผูฆานันทะ อริยสาวกผูสมบูรณดวยทิฏฐิ ขวนขวายแตอนันตริยกรรมซึ่งมิใชบุญมากมาย ฉะนั้น จิตที่ตั้งไวผิดของสัตวเหลานี้ ยอม
กระทํากรรมอันรายแรงกวากรรมที่โจรกับคนผูมีเวรพึงทําแกกัน ดังนี้
แลวจึงทรงเปลงอุทานนี้อันแสดงเนื้อความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิโส ทิส ความวา โจรโจกเห็นโจร
โจก คือโจรเห็นโจร. บาลีที่เหลือวา ทิสฺวา พึงนํามาเชื่อมเขา. บทวา
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ยนฺต กยิรา ไดแก พึงกระทําความวอดวายใหแกโจรหรือคนผูมีเวรนั้น.
แมในบทที่ ๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน . ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้วา โจร
ผูมักประทุษรายมิตรคนหนึ่ง ผิดในวิญญาณก็ทรัพยและอวิญญาณกทรัพย
มีบุตร ภรรยา นา สวน โค และกระบือเปนตนของโจรคนหนึ่ง ตนผิด
ตอโจรใด เห็นโจรแมนั้นผิดในคนเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ ก็หรือวา
คนมีเวรเห็นคนมีเวรผูผูกเวรดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง พึงกระทําความ
วอดวายใหแกผูมีเวรนั้น หรือพึงเบียดเบียนบุตรและภรรยา ก็หรือวาพึง
ปลงเขาเสียจากชีวิต เพราะความที่ตนเปนคนหยาบชาทารุณ จิตที่ชื่อวา
ตั้งไวผิด เพราะตั้งไวผิดในอกุศลกรรมบถ ๑๐ พึงทําเขาใหเลวกวานั้น
คือพึงทําบุรุษนั้นใหเลวกวานั้น. ความจริง โจรโจกหรือคนมีเวรมีประการ
ดังกลาวแลว พึงทําทุกขใหเกิดขึ้นแกโจรโจกหรือคนมีเวร หรือทําโจรโจกหรือคนมีเวรใหสิ้นชีวิตในอัตภาพนี้เทานั้น สวนจิตที่ตั้งไวผิดใน
อกุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ ยอมทําเขาใหถึงความวอดวายในปจจุบันนี้นั่นแหละ
ยอมซัดไปในอบาย ๔ ไมใหเขาเงยศีรษะขึ้นได แมในแสนอัตภาพ.
จบอรรถกถาโคปาลสูตรที่ ๓
๔. ชุณหสูตร
วาดวยยักษประหารศีรษะพระสารีบุตร
[๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรและ
ทานพระมหาโมคคัลลานะอยูที่กโปตกันทราวิหาร ก็สมัยนั้น ทานพระ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 425

สารีบุตรมีผมอันปลงแลวใหม ๆ นั่งเขาสมาธิอยางหนึ่งอยูกลางแจงในคืน
เดือนหงาย.
[๙๔] ก็สมัยนั้น ยักษสองสหายออกจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณ
ดวยกรณียกิจบางอยาง ไดเห็นทานพระสารีบุตรมีผมอันปลงแลวใหม ๆ
นั่งอยูกลางแจงในคืนเดือนหงาย ครั้นแลวยักษตนหนึ่งไดกลาวกะยักษ
ผูเปนสหายวา ดูกอนสหาย เราจะประหารที่ศีรษะแหงสมณะนี้ เมื่อยักษ
นั้นกลาวอยางนี้แลว ยักษผูเปนสหายไดกลาวกะยักษนั้นวา ดูกอนสหาย
อยาเลย ทานอยาประหารสมณะเลย ดูกอนสหาย สมณะนัน้ มีคุณยิ่ง
มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก แมครั้งที่ ๒. . . แมครั้งที่ ๓ ยักษนั้นก็ได
กลาวกะยักษผูเปนสหายวา ดูกอนสหาย เราจะประหารที่ศีรษะแหงสมณะ
นี้ แมครั้งที่ ๓ ยักษผูเปนสหายก็ไดกลาวกะยักษนั้นวา ดูกอนสหาย อยา
เลย ทานอยาประหารสมณะเลย ดูกอ นสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่ง มีฤทธิ์
มาก มีอานุภาพมาก ลําดับนั้นแล ยักษนั้นไมเชื่อยักษผูเปนสหาย ได
ประหารศีรษะแหงทานพระสารีบุตรเถระ ยักษนั้นพึงยังพญาชางสูงตั้ง ๗
ศอก หรือ ๘ ศอกใหจมลงไปก็ได หรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญก็ได
ดวยการประหารนั้น ก็แลยักษนั้นกลาววา เรายอมเรารอน แลวไดตกลง
ไปสูนรกใหญในที่นั้นเอง.
[๙๕] ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นยักษนั้นประหารที่ศีรษะ
แหงทานพระสารีบุตร ดวยจักษุเพียงดังทิพยอันบริสุทธิ์ลว งจักษุของ
มนุษย แลวเขาไปหาทานพระสารีบุตร ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตร
วา ดูกอนอาวุโส ทานพึงอดทนไดหรือ พึงยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ
ทุกขอะไร ๆ ไมมีหรือ ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนอาวุโสโมคคัล-
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ลานะ ผมพึงอดทนได พึงยังอัตภาพใหเปนไปได แตบนศีรษะของผม
มีทุกขหนอยหนึ่ง.
ม. ดูกอนอาวุโสสารีบุตร นาอัศจรรย ไมเคยมี ทานพระสารีบุตร
มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ยักษตนหนึ่งไดประหารศีรษะของทานในที่นี้
การประหารเปนการประหารใหญเพียงนั้น ยักษนนั้ พึงยังพญาชางสูงตั้ง ๗
ศอก ๘ ศอกใหจมลงไปก็ได หรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญก็ได ดวยการ
ประหารนั้น ก็แล ทานพระสารีบุตรไดกลาวอยางนี้วา ดูกอ นอาวุโส
โมคคัลลานะ ผมพึงอดทนได พึงยังอัตภาพใหเปนไปได แตบนศีรษะ
ของผมมีทุกขหนอยหนึ่ง.
สา. ดูกอนอาวุโสโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ไมเคยมี ทานมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ที่เห็นยักษ สวนผมไมเห็นแม
ซึ่งปศาจผูเลนฝุนในบัดนี้.
[๙๖] พระ.ผูม ีพระภาคเจาไดทรงสดับการเจรจาปราศรัยเห็นปานนี้
แหงทานมหานาคทั้งสองนั้น ดวยโสตธาตุอันเปนทิพยบริสุทธิ์ลวงโสตธาตุของมนุษย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว
จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
จิตของผูใดเปรียบดวยภูเขาหิน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว ไมกําหนัดในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ไมโกรธเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงการโกรธเคือง
จิตของผูใดอบรมแลวอยางนี้ ทุกขจักถึงผูนั้นแตที่
ไหน.
จบชุณหสูตรที่ ๔
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อรรถกถาชุณหสูตร
ชุณหสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กโปตกนฺทราย ไดแก ในวิหารมีชื่ออยางนั้น. ไดยินวา
เมื่อกอนนกพิราบเปนอันมากอยูในซอกเขานั้น. ดวยเหตุนั้น ซอกเขานั้น
จึงเรียกกันวา กโปตกันทรา. ภายหลังถึงเขาสรางวิหารไวในที่นั้น ก็ยัง
ปรากฏวา กโปตกันทรา อยูนั่นเอง. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา กโปตกนฺทรายนฺติ เอวนามเก วิหาเร.
บทวา ชุณฺหาย รตฺติยา ไดแก ในราตรีศุกลปกษ. บทวา นโวโรปเตหิ เกเสหิ ไดแก มีผมที่ปลงไมนาน ก็คําวา เกเสหิ นี้ เปน
ตติยาวิภัตติ ใชในลักษณะอิตถัมภูต. บทวา อพฺโภกาเส ไดแก ที่เนิน
กลางแจงที่ไมมีเครื่องมุงหรือเครื่องบัง. ในพระเถระเหลานั้น ทานพระสารีบุตรมีวรรณดุจทองคํา ทานมหาโมคคัลลานะมีวรรณดังดอกอุบลเขียว
ก็พระมหาเถระทั้งสององคนั้นเปนชาติพราหมณโดยเฉพาะ สมบูรณดวย
อภินิหาร สิน้ หนึ่งอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป บรรลุปฏิสัมภิทา ๖ เปนพระขีณาสพผูใหญ ไดสมาบัติทุกอยาง ถึงที่สุดสาวกบารมีญาณ ๖๗ ประการ
ทํากโปตกันทราวิหารแหงเดียวกันใหสวางไสวไพโรจน เหมือนสีหะ ๒ ตัว
อยูถ้ําทองแหงเดียวกัน เหมือนเสือโครง ๒ ตัว หยั่งลงสูพื้นที่เหยียดกาย
แหงเดียวกัน เหมือนพญาชางฉัททันต ๒ เชือก เขาปาสาลวันซึ่งมีดอก
บานสะพรั่งแหงเดียวกัน เหมือนพญาครุฑ ๒ ตัวอยูปาฉิมพลีแหงเดียว
กัน เหมือนทาวเวสวัณ ๒ องค ขึ้นยานสําหรับพาคนไปยานเดียวกัน
เหมือนทาวสักกะ ๒ องค ประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลิศิลาอาสนเดียวกัน
เหมือนทาวมหาพรหม ๒ องค อยูในวิมานเดียวกัน เหมือนดวงจันทร ๒
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ดวง และพระอาทิตย ๒ ดวง อยูใ นทองฟาเดียวกันฉะนั้น. ในทาน
เหลานั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดนั่งนิ่ง ฝายทานพระสารีบุตรเขา
สมาบัติ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อฺตร สมาธึ สมาปชฺชิตฺวา
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺตร สมาธึ ไดแก อุเบกขา
พรหมวิหารสมาบัติ. อาจารยบางพวกกลาววา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติฝายอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ผลสมาบัติอันมีอรูปฌานเปนบาท. จริง
อยู สมาบัติทั้ง ๓ นี้แหละเปนสมาบัติที่สามารถรักษากาย. ในสาบัติ
เหลานั้น การเกิดโดยปริยายแหงสมาธิของนิโรธสมาบัติ ไดกลาวไวใน
หนหลังแลวแล. แตอาจารยทั้งหลายพรรณนาสมาบัติครั้งสุดทายเทานั้น.
บทวา อุตฺตราย ทิสาย ทกฺขิณพิส คจฺฉนฺติ ความวา ไปสูสมาคม
ยักษในอุดรทิศ แลวไปทักษิณทิศเพื่อไปยังภพของตน. บทวา ปฏิภาติ
ม ไดแก จิตของเราปรากฏ. จริงอยู บทวา ม เปนทุติยาวิภัตติ ใช
ในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ เพราะประกอบดวยปฏิศัพท ความวา จิตของเรา
เกิดขึ้นเพื่อจะตีศีรษะพระเถระนี้. ไดยินวา ยักษนั้นผูกอาฆาตพระเถระ
มาแตชาติกอน เพราะเหตุนั้น พอเห็นพระเถระเขาจึงมีจิตคิดประทุษราย
อยางนั้น. ฝายยักษผูสหายเปนผูมีปญญา เพราะฉะนั้น เมื่อจะหามยักษ
นั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา อยาเลย สหาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา อาสาเทสิ ไดแก อยาพยายาม
อธิบายวา จงอยาประหาร. บทวา อุฬาโร ความวา ประกอบดวยคุณมี
ศีลเปนตนอันยิ่ง คือสูงสุด. บทวา อนาทิยิตฺวา ความวา ไมกระทํา
ความเอื้อเฟอ คือไมเชื่อถือคําของยักษผูเปนสหายนั้น. ก็เพราะเหตุที่
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ยักษไมเชื่อคําของยักษผูสหายนั้น จึงชื่อวาไมเอื้อเฟอยักษนั้น ฉะนั้น ทาน
จึงกลาววา ต ยกฺข อนาทิยิตฺวา. บทวา สีเส ปหาร อทาสิ ความวา
ทําความอุตสาหะใหเกิดดวยเรี่ยวแรงทั้งหมด ยืนอยูบนอากาศนั่นแหละ
โขกที่ศีรษะ อธิบายวา เอากําปนตีศีรษะ. บทวา ตาว มหา ความวา
ไดประหารอยางหนักปานนั้นดวยเรี่ยวแรงอยางมากมาย. บทวา เตน
ปหาเรน ไดแก ดวยการประหารนั้นอันเปนตัวเหตุ. บทวา สตฺตรตน
ไดแก ๗ ศอกโดยศอกของบุรุษปานกลาง. บทวา โส ไดแก ยักษ.
บทวา นาค ไดแก พญาชาง. บทวา โอสาเทยฺย ไดแก พึงให
จมลง คือพึงใหดิ่งลงในแผนดิน. ปาฐะวา โอสาเรยฺย พึงใหประชุม
ลง ดังนี้ก็มี อธิบายวา พึงกระทําใหแหลกละเอียด. บทวา อฑฺฒฏมรตน
ความวา เปนที่เต็มแหงวัตถุ ๘ ดวยทั้งกึ่ง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ที่ ๘
ทั้งกิ่ง, ศอกที่ ๘ ทั้งกึ่งเปนขนาดของชางนั้น เหตุนั้น ชางนั้นมีขนาด
๗ ศอกกิ่ง ซึ่งชางนั้นมีขนาด ๘ ศอกกึ่ง. บทวา มหนฺต ปพฺพตกูฏ
ไดแก ยอดเขาอันกวางขวางประมาณเทายอดเขาไกรลาศ. บทวา ปทาเลยฺย ไดแก พึงทําลายโดยอาการใหเปนสะเก็ด เชื่อมความวา ใหจม
ลงไปบาง ใหทลายไปบาง.
ก็ในขณะนั้นนั่นเอง ความเรารอนใหญเกิดขึ้นในรางของยักษนั้น.
ยักษนั้นอาดูรดวยเวทนา เมื่อไมอาจจะดํารงอยูในอากาศได จึงตกลงที่
พื้นดิน. ในขณะนั้นนั่นเองมหาปฐพีหนา ๒๔๐,๐๐๐ โยชน รองรับขุนเขา
สิเนรุซึ่งสูง ๑๖๘,๐๐๐ โยชน ประหนึ่งไมอาจจะรองรับสัตวชั่วนั้นได
จึงไดเปดชองให. เปลวไฟพลุงขึ้นจากอเวจีมหานรก จักยักษนั้นซึ่ง
กําลังคร่ําครวญอยูนั่นแล. ยักษนั้นกําลังคร่ําครวญบนเพอตกไป. ดวย
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เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล ยักษนั้นจึงกลาววา รอน รอน
แลวไดจมลงในมหานรกนั้นนั่นเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวฏาสิ แปลวา ไดตกไปแลว. ถามวา
ก็ยักษนั้นตกนรก ดวยทัง้ อัตภาพยักษนั่นแหละหรือ ? ตอบวา ไมตก.
ก็ในที่นี้ เพราะพลังแหงบาปกรรมซึง่ อํานวยผลในปจจุบัน ยักษจึงเสวย
ทุกขมหันตในอัตภาพเปนยักษ. อนึ่ง เพราะอุปปชชเวทนียกรรมอันเปน
อนันตริยกรรม ยักษจึงเกิดในนรกถัดจากจุติ แตรางกายของพระเถระ
ที่ถูกพลังแหงสมาบัติสนับสนุน จึงไมมีวิการอะไรเลย. ความจริง ยักษ
ประหารทาน ในเวลาทีท่ านยังไมออกจากสมาบัติ. ทานพระมหาโมคคัลลานะเห็นยักษนั้น ประหารอยูอยางนั้น ดวยทิพยจักษุ จึงเขาไปหา
พระธรรมเสนาบดี. และพรอมกับเวลาที่เขาไปหานั่นแหละ พระธรรมเสนาบดีก็ออกจากสมาบัติ. ในลําดับนั้น พระมหาโมคคัลลานะ จึงถาม
ถึงความดูแคลนนั้นกะทานพระธรรมเสนาบดี. ฝายพระธรรมเสนาบดี
ก็ไดพยากรณแกทาน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวา ทานพระมหาโมคคัลลานะไดเห็นแลวแล ฯ ล ฯ ก็แตวาศีรษะของผมมีทุกขนิด
หนอย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โถก ทุกฺข ความวา ศีรษะของผม
เปนทุกข คือไดรับความทุกขนิดหนอย คือมีประมาณนอยนิดคลาย
หยดเทียน จริงอยู ศีรษะอันเปนที่ตั้งแหงทุกข ทานเรียกวา มีทุกข
บาลีวา สีเส โถก ทุกขฺ  เปนทุกขนิดหนอยที่ศีรษะ ดังนี้ก็มี. ถามวา
ก็เมื่อสรีระถูกพลังแหงสมาบัติสนับสนุน ศีรษะของพระเถระเปนทุกข
นอยหนึ่งอยางไร ? ตอบวา เพราะทานออกจากสมาบัติไมนานเลย. จริงอยู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 431

ทุกขไมปรากฏในภายในสมาบัติเหมือนยังเปนตน ปรากฏแกผูหลับ ปรากฏ
หนอยหนึ่งแกผูตื่นขึ้น เพราะเนื่องดวยกาย. เมื่อทานพระมหาโมคคัลลานะ. เกิดความคิดอัศรรยขึ้นวา ขึ้นชื่อวา ความวิการ ยอมไมมี
แมในรางกายที่ถูกยักษมกี ําลังมากประหารเอาดวยเรี่ยวแรงทั้งหมดเชนนั้น
ประกาศความที่ทานพระธรรมเสนาบดี มีอานุภาพมาก โดยนัยมีอาทิวา
นาอัศจรรยนะ สารีบุตร. ฝายพระธรรมเสนาบดีก็แสดงความที่ตนละได
เด็ดขาดซึ่งมลทินมีริษยาตระหนี่และอหังการเปนตน โดยการประกาศวา
ตนมีอิทธานุภาพมาก แกพระมหาโมคคัลลานะนั้น โดยนัยมีอาทิวา
นาอัศจรรยนะ โมคคัลลานะ. บทวา ปสุปสาจกมฺป น ปสฺสาม ความวา
พวกเรามองไมเห็นแมซึ่งขุททกเปรตผูเทียวไปตามสถานที่มีกองหยากเยื่อ
เปนตน. ดังนั้น พระมหาเถระ ผูเปนยอดแหงผูปรารถนามรรคผล
จึงไฟกลาวหมายถึงความไมเห็นเปรตเหลานั้น เพราะไมไดคํานึงถึงใน
กาลนั้น. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ทานจึงกลาวา เอตรหิ ในบัดนี้. ก็
พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่พระเวฬุวัน ไดสดับการเจรจาปราศรัย
นี้ ของพระอัครสาวกทั้งสอง ดวยทิพยโสตญาณ. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา อสฺโสสิ โข ภควา ดังนี้เปนตน. คํานั้น มีอรรถดังทีก่ ลาว
ไวแลวนั่นแล.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ไดแก ทรงทราบความที่ทานพระสารีบุตรผูประกอบดวยกําลังแหงสมาบัติ มีอิทธานุภาพมากนี้. บทวา
อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้ แสดงถึงการที่พระสารีบุตรนั้น
นั่นแล ถึงความเปนผูคงที่.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส เสลูปม จิตฺต ิต นานุปกมฺปติ ความวา จิตของพระขีณาสพใด อุปมาดวยภูเขาอันลวนแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 432

ดวยหินเปนแทงทึบ ตั้งอยูโดยถึงความเปนวสี เพราะไมมีกิเลสเครื่องเอน
เอียงทั้งหมด ยอมไมหวั่น คือยอมไมไหว ดวยโลกธรรมแมทั้งปวง.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงอาการที่พระขีณาสพนั้น ไมมีความหวั่น
ไหว พรอมดวยเหตุ จึงตรัสคํามีอาทิวา วิรตฺต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิรตฺต รชนีเยสุ ความวา ผูปราศจาก
ความยินดี ในธรรมที่เปนไปในภูมิสามแมทั้งหมด อันเปนเหตุเกิดราคะ
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความยินดี ดวยอริยมรรค คือวิราคธรรม อธิบายวา
ตัดราคะไดเด็ดขาดโดยประการทั้งปวง ในธรรมที่เปนไปในภูมิสามนั้น.
บทวา โกปเนยฺเย ความวา ยอมไมโกรธ คือ ยอมไมขัดเคือง ไดแก
ไมถึงอาการอันผิดแผก ในอาฆาตวัตถุ แมทั้งหมดอันเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคือง. บทวา ยสฺเสว ภาวิต จิตฺต ความวา จิตอันพระอริยบุคคล
ตามที่กลาวแลวใด อบรมแลว โดยภาวะอันนํามาซึ่งความเปนผูคงที่ดวย
อาการอยางนี้ คือ โดยนัยดังกลาวแลว. บทวา กุโต ต ทุกขฺเมสฺสติ
ความวา ทุกขจักเขาถึงซึ่งบุคคลผูสูงสุดนั้นแตที่ไหน คือ แตสัตว หรือ
สังขาร อธิบายวา บุคคลเชนนั้น ยอมไมมีทุกข.
จบอรรถกถาชุณหสูตรที่ ๔
๕. นาคสูตร
วาดวยพระผูมีพระภาคเจาละจากหมูอยูผูเดียว
[๙๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมือง
โกสัมพี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเกลื่อนกลนอยูดวยภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกแหง
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เดียรถีย ประทับอยูลําบากไมผาสุก ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรง
ดําริวา บัดนี้เราแลเกลื่อนกลนอยูดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกแหงเดียรถีย อยู
ลําบากไมผาสุก ถากระไร เราพึงหลีกออกจากหมูอยูผูเดียวเถิด ครั้งนั้น
เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและ
จีวร เสด็จเขาไปบิณฑบายังเมืองโกสัมพี ครัน้ เสด็จเที่ยวบิณฑบาตใน
เมืองโกสัมพี เสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว ทรงเก็บเสนาสนะ
ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง ไมทรงบอกลาอุปฏฐาก ไมทรงบอก
เลาภิกษุสงฆ พระองคเดียวไมมีเพื่อน เสด็จหลีกจาริกไปทางปาปาลิไลยกะ
เสด็จจาริกไปโดยลําดับ ถึงปาปาลิไลยกะแลว.
[ ๙๘ ] ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่วงไม
ภัททสาละในราวไพรรักขิตวันในปาปาลิไลยกะ แมพญาชางเชือกหนึ่ง
เกลื่อนกลนอยูดวยเหลาชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิ้น ลูกชาง กินหญา
ที่ชางทั้งหลายเล็มยอดเสียแลว และชางทั้งหลายกินกิ่งไมที่พญาชางนั้น
หักลง ๆ พญาชางนั้นดื่มน้ําที่ขุน และเมื่อพญาชางนั้นลงและขึ้นจากน้ํา
เหลาชางพังเดินเสียดสีกายไป พญาชางนั้นเกลื่อนกลนอยูลําบากไมผาสุก
ลําดับนั้นแล พญาชางนั้นดําริวา บัดนี้ เราแลเกลือ่ นกลนอยูดวยเหลาชาง
พลาย ชางพัง ชางสะเทิ้น ลูกชาง เรากินหญาที่ชางทั้งหลายเล็มยอด
เสียแลว และชางทั้งหลายกินกิ่งไมที่เราหักลง ๆ เราดื่มน้ําที่ขุน และเมื่อ
เราลงและขึ้นจากทาน้ํา เหลาชางพังทั้งหลาย เดินเสียดสีกายไป เรา
เกลื่อนกลนอยูลําบากไมผาสุก ถากระไร เราพึงหลีกออกจากโขลงอยูแต
ผูเดียว ลําดับนั้นแล พญาชางนั้นหลีกออกจากโขลง แลวเขาไปเฝา
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พระผูมีพระภาคเจาที่ควงไมภัททสาละ ในราวปารักขิตวัน ณ ปาปาลิไลยกะ
ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ไดยินวา พญาชางนั้นกระทําประเทศที่
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในรักขิตวันนั้นใหปราศจากของเขียว และ
เขาไปตั้งน้ําฉันน้ําใชไวสําหรับพระผูมีพระภาคเจาดวยงวง.
[๙๙] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจาทรงหลีกเรนอยูในที่ลบั
ทรงเกิดความปริวิตกแหงพระทัยอยางนี้วา เมื่อกอนเราแลเกลื่อนกลนอยู
ดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา
เดียรถีย สาวกแหงเดียรถีย เราเกลื่อนกลนอยูลาํ บากไมผาสุก บัดนี้
เรานั้นไมเกลื่อนกลนอยูด วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา
มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกแหงเดียรถีย เราไมเกลื่อนกลน
เปนสุขสําราญ พญาชางนั้นเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา เมื่อกอน
เราแลเกลื่อนกลนอยูดวยเหลาชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิ้น ลูกชาง เรา
กินหญาที่ชางทั้งหลายเล็มยอดเสียแลว และชางทั้งหลายกินกิ่งไมที่เราหัก
ลง ๆ เราดื่มน้ําที่ขุน และเมื่อเราลงและขึ้นจากน้ํา ชางพังทั้งหลายเดิน
เสียดสีกายไป เราเกลื่อนกลนอยูลําบากไมผาสุก บัดนี้ เราไมเกลื่อนกลน
อยูดวยเหลาชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิ้น ลูกชาง เราไมกินหญาที่ชาง
ทั้งหลายเล็มยอดแลว และชางทั้งหลายไมกินกิ่งไมที่เราหักลง ๆ เราดื่มน้ํา
ที่ไมขุน และเมื่อเราลงและขึ้นจากน้ํา ชางพังทั้งหลายก็ไมเดินเสียดสีกาย
ไป เราไมเกลื่อนกลนอยูเปนสุขสําราญ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความสงัดกายของพระองค และทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพญาชางนั้น ดวยพระหฤทัย
แลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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จิตของพญาชางมีงาเชนกับงอนรถ ยอมสมกับจิต
ที่ประเสริฐของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เพราะพระพุทธเจาพระองคเดียว ทรงยินดีอยูในปา.
จบนาคสูตรที่ ๕
อรรถกถานาคสูตร
นาคสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โกสมฺพิย ความวา ใกลนครอันไดนามอยางนี้วา โกสัมพี
เพราะสรางไวในที่ที่กุสุมพฤาษีอยู. บทวา โฆสิตาราเม ไดแก ในอาราม
ที่โฆสิตเศรษฐีสรางไว. บทวา ภควา อากิณฺโณ วิหรติ ไดแก พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงรับความคับแคบ ประทับอยู. ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจา มีความคับแคบหรือมีความคลุกคลี ? ตอบวา ไมมี
เพราะใคร ๆ ไมสามารถจะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา โดยไมปรารถนา.
จริงพระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย เขาเฝาไดโดยยากก็เพราะไมทรงติด
อยูในที่ทั้งปวง. ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยความอนุเคราะหในหมู
สัตว ดวยทรงแสวงหาประโยชนเกื้อกูล เพื่อจะรื้อถอนหมูสัตวออกจาก
โอฆะ ๔ โดยสมควรแกปฏิญญาวา เราหลุดพนแลว จักใหหมูสัตวหลุด
พนดวย จึงทรงรับใหบริษัททั้ง ๘ เขาเฝายังสํานักของพระองคตลอด
เวลา. ก็พระองคเอง อันพระมหากรุณากระตุนเตือน เปนกาลัญู
เสด็จเขาไปในบริษัทนั้น. ขอนี้ อันพระพุทธเจาทุกพระองค เคยประพฤติกันมา. นี้ทานประสงควา การอยูเกลื่อนกลนในที่นี้.
แตในที่นี้ เมือ่ ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเกิดทะเลาะกัน พระศาสดา
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ทรงนําเรื่องของพระเจาโกศลทรงพระนามวาทีฆีติ มาประทานพระโอวาท
โดยนัยมีอาทิวา เวรในกาลไหน ๆ ในโลกนี้ ยอมไมสงบดวยเวร. วันนัน้
เมื่อภิกษุเหลานั้น กระทําการทะเลาะกันนั่นแล จนราตรีสวาง. แมใน
วันที่สอง พระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสเรื่องนั้นเหมือนกัน. แมในวันนั้น
ภิกษุเหลานั้น ก็ทะเลาะกันนั่นเอง จนราตรีสวาง. แมในวันที่สาม
พระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงแสดงเรื่องนั้นเหมือนกัน. ลําดับนัน้ ภิกษุ
รูปหนึ่ง กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจา ผูมีความขวนขวายนอย จงประกอบดวยการ
อยูเปนสุขในปจจุบันเถิด พวกขาพระองคจักปรากฏ ดวยความบาดหมาง
ความทะเลาะ ความแกงแยง และดวยความวิวาทนี้. พระศาสดาทรง
พระดําริวา โมฆบุรุษเหลานี้ มีจิตถูกความบาดหมางเปนตนครอบงําแลว
บัดนี้ เราไมอาจจะใหพวกเธอตกลงกันได และในที่นี้ ก็ไมมีใครจะยอม
ใคร ถากระไร เราก็จะพึงเที่ยวอยูแตผูเดียว เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุเหลานี้
ก็จักงดการทะเลาะกัน. เพราะกระทําการอยูในวิหารแหงเดียวกันกับภิกษุ
ผูกอการทะเลาะกันเหลานั้น และการที่พวกอุบาสกเปนตนเขาไปเฝาโดย
ไมมีผูแนะนําใหเปนอยูเกลื่อนกลน ดวยประการฉะนี้ ทานจึงกลาววา
เตน โข ปน สมเยน ภควา อากิณฺโณ วิหรติ ก็โดยสมัยนั้นแล พระผู-
มีพระภาคเจา ประทับอยูเกลื่อนกลน ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺข ไดแก ไมใชสุข อธิบายวา
ไมนาปรารถนา เพราะมีจิตไมนายินดี. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ทานจึงกลาว
วา น ผาสุ วิหรามิ เราอยูไมผาสุก. บทวา วูปกฏโ แปลวา หลีกออก
คืออยูในที่ไกล.
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ก็พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงพระดําริอยางนั้นแลว จึงทรงชําระ
พระวรกายแตเชาตรู เสด็จเที่ยวบิณฑบาต ในกรุงโกสัมพี ไมตรัสบอก
ใคร ๆ เสด็จไปแตผูเดียว ไมมีเพื่อน ประทับอยูที่ควงไมภัททสาละ
ณ ปาลิไลยกะไพรสณฑในโกศลรัฐ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ โข
ภควา ปุพฺพณฺหสมย ฯ เป ฯ ภทฺทสาลมูเล ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาม แปลวา ดวยพระองคเอง. บทวา
สสาเมตฺวา แปลวา เก็บนํา. พึงนําบทวา สาม มาประกอบเขา แมในบท
วา ปตฺตจีวรมาทาย นี.้ บทวา อุปฏาเก ไดแก ไมไดบอกลา
พวกอุปฏฐาก มีโฆสิตเศรษฐีเปนตน ชาวกรุงโกสัมพี และทานพระอานนท ผูเปนอัครอุปฏฐากในวิหาร.
เมื่อพระศาสดาเสด็จไปแลวอยางนี้ ภิกษุ ๕๐๐ รูป กลาวกะทาน
พระอานนทวา อานนทผูมีอายุ พระศาสดาเสด็จไปแตพระองคเดียว พวก
เราจักติดตาม. ทานพระอานนทหามวา อาวุโส ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเก็บงําเสนาสนะดวยพระองคเองแลวทรงถือบาตรและจีวร ไม
ทรงบอกลาพวกอุปฏฐากและไมทรงบอกเลาภิกษุสงฆ เสด็จไปไมมีเพื่อน
การเสด็จไปโดยพระองคเดียว เปนพระอัธยาศัยของพระผูมีพระภาคเจา
ธรรมดาวา พระสาวกควรปฏิบัติใหเหมาะสมแกพระอัธยาศัยของพระศาสดา เพราะฉะนั้น ไมควรตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาไปในวันเหลานี้
ดังนี้แมตนเองก็ไมตามเสด็จ. บทวา อนุปุพฺเพน แปลวา โดยลําดับ.
พระศาสดาเสด็จจาริกไปตามลําดับคามและนิคม ทรงพระดําริ
วา เราจักเยี่ยมภิกษุผูเที่ยวอยูแตผูเดียวกอน ดังนี้แลว จึงเสด็จไปยัง
พาลกโลณการามแลวทรงแสดงอานิสงสในการเที่ยวอยูแตผูเดียว แกทาน
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ภคุเถระในที่นั้น ตลอดปจฉาภัตร และตลอดราตรี ๓ ยาม ในวันรุงขึ้น
มีทานภคุเถระเปนปจฉาสมณะเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต ใหทานภคุเถระ
กลับ ณ ที่ตรงนั้นนั่นแล แลวทรงพระดําริวา จักเยี่ยมกุลบุตรทั้ง ๓ คน
ผูอยูโดยความพรอมเพรียงกัน จึงเสด็จไปยังปาจีนวังสมิคทายวันแลวทรง
แสดงอานิสงส ในการที่กุลบุตรแมเหลานั้น ผูอ ยูโดยความพรอมเพรียง
กัน ตลอดคืนยังรุง ทรงใหกุลบุตรแมเหลานั้นกลับ ณ ที่ตรงนั้นนั่นแล
เสด็จถึงปาลิไลยคามแตพระองคเดียว. ชาวปาลิไลยคาม พากันตอนรับ
ถวายทานแดพระผูมีพระภาคเจา แลวสรางบรรณศาลาถวายแดพระผูมีพระภาคเจา ในรักขิตวันไพรสณฑ ซึ่งอยูไมไกลปาลิไลยคาม แลวทูล
อาราธนาใหประทับอยูดวยคําวา ขอพระผูมีพระภาคเจา จงประทับอยูใน
ที่นี้เถิด. ก็ในรักขิตวันนั้น มีตนสาละตนหนึ่ง นาพึงใจ อันไดนามวา
ภัททสาละ. พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยบานนั้น ประทับอยู ณ โคนไม
นั้นใกลบรรณศาลา ในไพรสณฑ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปาลิเลยฺยเก วิหรติ รกฺขิตวนสณฺเฑ ภทฺทสาลมูเล ดังนี้เปนตน.
บทวา หตฺถินาโค ไดแก พญาชาง คือจาโขลง. บทวา หตฺถิกุลเภหิ แปลวา ลูกชาง. บทวา หตฺถิจฺฉาเปหิ ไดแก ลูกชางรุน ซึ่ง
ยังดื่มกินน้ํานม. ที่เขาเรียกวา ภิงฺกา ดังนี้ก็มี. บทวา ฉินฺนคฺคานิ
ความวา เคี้ยวกินหญาที่มีปลายขาด คือ คลายตอ ที่เหลือจากชางเปนตน
เหลานั้นลวงหนาไปกินเสียแลว. บทวา โอภคฺโคภคฺค ไดแก รุกขาวัยวะ
คือกิ่งไมที่พญาชางนั้นหักตกลงจากที่สูง. บทวา อสฺส สาขาภงฺค
ความวา ชางเหลานั้นเคี้ยวกินรุกขาวัยวะที่หักคือกิ่งไม อันเปนของพญา
ชางนั้น. บทวา อาวิลานิ ความวา ยอมดื่มน้ําที่ขุน คือที่เจือดวย
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เปอกตม เพราะถูกชางเหลานั้นลงไปดื่มกอนจึงทําใหขุน. บทวา โอคาหา
แปลวา จากทา. บาลีวา โอคาห ดังนี้ก็มี. บทวา อสฺส ประกอบกับ
หตฺถินาคสฺส. บทวา อุปนิฆสนฺติโย แปลวา เสียดสีอยู. พญาชาง
นั้น แมจะถูกพวกชางเสียดสี ก็ไมโกรธ เพราะความที่คนมีใจกวางขวาง
ดวยเหตุนั้น นางชางเหลานั้น จึงพากันเสียดสีพญาชางนั่นแหละ. บท
วา ยูถา แปลวา จากโขลงชาง.
บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความวา ไดยินวา พญาชางนั้น
เบื่อหนายที่จะอยูในโขลง จึงเขาไปยังไพรสณฑนั้น เห็นพระผูมีพระภาคเจา ในที่นั้น เปนสัตวมีใจเย็น เหมือนเอาน้ําพันหมอมาดับความ
รอน มีจิตเลือ่ มใส ไดอยูใ นสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. ตัง้ แตนั้นมา
พญาชางนั้น ก็ตั้งอยูในขอวัตรปฏิบัติ เอากิ่งไมกวาดรอบ ๆ ตน
ภัททสาละและบรรณศาลา ใหปราศจากของเขียว ถวายน้ําบวนพระโอษฐ
นําน้ําสําหรับสรงมาถวาย ถวายไมสําหรับชําระพระทนต แตพระผูมีพระภาคเจา นําผลไมมีรสอรอยมาจากปาแลวนอมถวายแดพระศาสดา. พระศาสดาทรงเสวยผลไมเหลานั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ไดยินวา
ในรักขิตวันนั้น พญาชางนั้น กระทําพื้นที่ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับ
อยูใหปราศจากของเขียว และจัดตั้งน้ําฉันน้ําใชไวเพื่อพระผูมีพระภาคเจา
ดวยงวง ดังนี้เปนตน.
พญาชางนั้นเอางวงขนฟนมา สีกันและกันเขาใหเกิดเปนไฟ ทํา
ใหไมลุกโพลง ทํากอนหินในที่นั้นใหรอน เอาไมกลิ้งกอนหินนั้นมา
โยนลงไปในแองน้ํา รูว าน้ํารอนแลว จึงเขาไปในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืนอยู. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา พญาชางปรารถนา
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จึงสมกับจิตที่ประเสริฐ คือสมกับจิตของพระพุทธเจานั้น เพราะคําอธิบาย
จะใหเราสรงน้ํา จึงเสด็จไปในที่นั้นแลว ทําการสรงน้ํา. แมในน้ําดื่ม
ก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็เมื่อนําดื่มนั้นเกิดความเย็นขึ้นแลว ก็เขาไปเฝาที่ทาน
หมายกลาวไววา ก็พญาชางจัดตั้งน้ําฉันน้ําใชไวถวายแดพระผูมีพระภาคเจาดวยงวง. บทมีอาทิวา อถ โข ภควโต รโหคตสฺส เปนบทแสดง
การที่มหานาคทั้ง ๒ พิจารณาถึงความสุขอันเกิดแตวิเวก. คํานั้น มีอรรถ
ดังที่กลาวไวแลวนั่นแล.
บทวา อตฺตโน จ ปวิเวก วิหิตฺวา ความวา ทรงทราบกายวิเวก
ที่ไดดวยความไมเกลื่อนกลน ดวยฝายใดฝายหนึ่ง. ฝายจิตวิเวก และ
อุปธิวิเวกยอมมีแกพระผูมีพระภาคเจาทุกกาลทีเดียว. บทวา อิม อุทาน
ความวา ทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึงความที่พระองค และพญาชาง
มีอัธยาศัยเสมอกัน ในความยินดียิ่งในความสงัด.
ในขอนั้นมีความสังเขป ดังตอไปนี้ จิตของพญาชางผูมีงางอน
นี้ คือมีงางอนเชนกับงอนรถ สมกัน คือเทียบกันไดกับ จิตที่ประเสริฐ
ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ. หากมีคําถามสอดเขามาวา สมกันไดอยางไร ?
เฉลยวา เพราะผูเดียวยินดีอยูในปา อธิบายวา เพราะเหตุที่พระพุทธเจา
ผูประเสริฐทรงดําริวา เมื่อกอนเราแลอยูเกลื่อนกลน ดังนี้ จึงทรงรังเกียจ
การอยูเกลื่อนกลนในครัง้ กอน เมื่อจะทรงพอกพูนวิเวก บัดนี้จึงเปนผู
ผูเดียว คือไมมีเพื่อน ยินดี คือ อภิรมย ในปา คือในราวปา ฉันใด
แมพญาชางนี้ก็ฉันนั้น เมื่อกอนรังเกียจการอยูเกลื่อนกลนกับพวกชาง
เปนตนของมัน เมื่อจะพอกพูนวิเวก บัดนี้จึงเปนชางโดดเดี่ยว คือไมมี
เพื่อนยินดี คือ เพลิดเพลินอยูโดดเดี่ยวในปา ฉะนั้น จิตของพญาชางนั้น
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ดังวามานี้ จึงเปนเชนเดียวกันกับดวยความยินดีในเอกีภาพ.
จบอรรถกถานาคสูตรที่ ๕
๖. ปณโฑลภารทวาชสูตร
วาดวยคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
[๑๐๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
ทานพระปณโฑลภารทวาชะผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือทรงผาบังสุกุลเปน
วัตร ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร มีความปรารถนานอย สันโดษ ชอบสงัด
ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร ผูมีวาทะกําจัด หมั่นประกอบใน
อธิจิต นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง อยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นทานพระปณโฑลภารทวาชะผูถือการอยูปาเปนวัตร
. . .อยูในที่ไมไกล.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
การไมวารายกัน ๑ การไมเบียดเบียนกัน ๑ การ
สํารวมในพระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูจักประมาณ
ในภัต ๑ ที่นอนทีน่ ั่งอันสงัด ๑ การประกอบความ
เพียรในอธิจิต ๑ นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย.
จบปณโฑลภารทวารสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปณโฑลภารทวารสูตร
ปณโฑลภารทวาชสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปณฺโฑลภารทฺวาโช ความวา ชื่อวาปณโฑละ เพราะบวช
เสาะแสวงหากอนขาว.
ไดยินวา เขาเปนพราหมณหมดสิ้นโภคะ เห็นลาภและสักการะเปน
อันมากของภิกษุสงฆ จึงออกบวชเพื่อตองการกอนขาว. เขาถือกระเบื้อง
แผนใหญ เขาใจวาเปนบาตร เที่ยวดื่มขาวยาคูเต็มกระเบื้อง บริโภคภัต
และกินขนมของเคี้ยว. ลําดับนั้น พวกภิกษุกราบทูลความที่ทานกินจุ
แดพระศาสดา. พระศาสดาจึงไมทรงอนุญาตใหเธอใชถลกบาตร. เธอจึง
คว่ําบาตรวางไวโตเตียง. เธอแมเมื่อจะวางเสือกผลักวางไว. แมเมื่อจะถือ
เอาก็ลากคราถือเอามา. เมื่อกาลลวงไป ลวงไป กระเบื้องนั้นก็กรอนไป
เพราะการเสียดสี จุเพียงขาวสุกทะนานเดียวเทานั้น. ลําดับนั้น พวกภิกษุ
จึงกราบทูลแดพระศาสดา. ตอมาพระศาสดาจึงทรงอนุญาตใหเธอมีถลก
บาตรได. สมัยตอมา พระเถระเจริญอินทรียดํารงอยูในพระอรหัตผล.
ดังนั้น เขาจึงเรียกทานวา ปณโฑละ เพราะเมื่อกอนทานแสวงหาเศษ
อามิสเพื่อกอนขาว แตโดยโคตรเรียกวาภารทวาชะ เพราะรวมศัพททั้ง ๒
ศัพทเขาดวยกัน จึงเรียกวา ปณโฑลภารทวาชะ.
บทวา อารฺโก ความวา ชื่อวา อารัญญกะ เพราะทานอยูใน
ปาโดยหามเสนาสนะชายบานเสีย. บทวา อารฺโก นี้ เปนชื่อของ
ภิกษุผูประพฤติสมาทานอรัญญิกธุดงค. อนึ่ง การตกลงแหงกอนอามิส
คือภิกษาหาร ชื่อวาบิณฑบาต. อธิบายวา กอนขาวที่คนอื่นใหตกลงใน
บาตร. ภิกษุชื่อวา ปณฑปาติกะ เพราะแสวงหาบิณฑบาต คือเขาไป
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แสวงหายังตระกูลนั้น ๆ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปณฺฑปาตี เพราะมีอัน
ตกไป คือเที่ยวไปเพื่อบิณฑะเปนวัตร. ปณฺฑปาตี นั่นแหละเปน
ปณฑปาติกะ. ผาชื่อวา ปงสุกูละ เพราะเปนดุจจะเกลือกกลัวดวยฝุน
เพราะอรรถวาฟุงขึ้น เหตุตั้งอยูบนฝุน ในที่มกี องหยากเยื่อเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ผาชื่อวา ปงสุกุละ เพราะไป คือถึงความเปนของนาเกลียด
ดูจฝุน. การทรงผาบังสุกุล ชื่อวา ปงสุกุละ. การทรงผาบังสุกุลนั้น
เปนปกติของภิกษุนั้น เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อวา ปงสุกูลิกะ. จีวร ๓ ผืน
คือ สังฆาฏิ อุตราสงคและอันตรวาสก ชื่อวา ไตรจีวร. การทรงผา
ไตรจีวร ชื่อวา ติจีวระ. การทรงผาไตรจีวรนั้น เปนปกติของภิกษุนั้น
เหตุนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวา เตจีวริกะ. อรรถแหงบทวา อปฺปจฺโฉ เปนตน
ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังแล.
บุคคลผูกําจัดกิเลสทานเรียกวา ธุตะ ในบทวา ธุตวาโท. อีกอยาง
หนึ่ง ธรรมเครื่องกําจัดกิเลส ทานก็เรียกวา ธุตะ. ในสองอยางนั้น
ภิกษุชื่อวามีธุตะ แตไมมีธุตวาทก็มี ไมมีธุตะ แตมีธุตวาทก็มี ไมมีทั้ง
ธุตะ ไมมีทงั้ ธุตวาทก็มี มีทั้งธุตะ มีทั้งธุตวาทก็มี พึงทราบหมวด ๔
แหงธุตะดังวามานี้. ใน ๔ อยางนั้น ภิกษุใดสมาทานประพฤติธุตธรรม
ดวยตนเอง ไมชกั ชวนผูอื่น เพราะการประพฤติสมาทานธุตธรรมนั้น
นี้เปนธุตะหมวดที่ ๑. สวนภิกษุใดไมประพฤติสมาทานธุตธรรมดวยตน
เอง แตชักชวนผูอื่น นีช้ ื่อวาเปนธุตธรรมที่ ๒. ภิกษุใดเวนทั้งสอง นี้
เปนธุตะที่ ๓. สวนภิกษุใดสมบูรณดวยธุตะทั้ง ๒ นี้ชื่อวาเปนธุตะที่ ๔.
ก็ทานปณโฑลภารทวาชะก็เปนผูเชนนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ธุตวาทะ. ก็นี้เปนนิเทศวาดวยสมาสที่ทานยอศัพทหนึ่งเหลือไวศัพทหนึ่ง
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เหมือนอยางวา นามฺจ รูปฺจ นามรูปฺจ นามรูป แปลวา นาม ๑
รูป ๑ นามรูป ๑ เปนนามรูป.
ในบทวา อธิจิตฺตมนุยุตฺโต นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ พึงทราบ
ความที่จิตเปนอธิจิต เพราะประกอบดวยสมาบัติ ๘ หรือประกอบดวย
อรหัตผลสมาบัติ. แตในที่นี้ พึงทราบวา อรหัตผลจิต. สมาธิใน
ในสมาบัตินั้น ๆ นั่นแล ชื่อวาอธิจิต. แตในที่นี้พงึ ทราบวา อรหัตผลสมาธิ. แตอาจารยบางพวกกลาววา ดุกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูหมั่น
ประกอบอธิจิต พึงมนสิการถึงนิมิต ๓ อยางตามกาลเวลา เพราะฉะนั้น
จิตที่ประกอบดวยสมถะและวิปสสนา ทานประสงคในที่นี้วาอธิจิต เหมือน
ในอธิจิตตสูตรนี้. คํานั้นไมดี พึงถือเอาความในกอนนั่นแล.
บทวา เอตมตฺถ วิหิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ซึ่งอรรถนี้ กลาวคือ การประกอบอธิจิต อันสมบูรณดวยการอธิษฐาน
บริขาร และการไมบกพรองของทานปณโฑลภารทวาชะ. เมื่อจะทรง
แสดงวาการประกอบอธิจิต ก็คือการดํารงมั่นแหงพระศาสนาของเรา จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุปวาโท ไดแก ไมเขาไปวารายตอ
ใคร ๆ ดวยวาจา. บทวา อนุปฆาโต ไดแก ไมกระทําการกระทบกระทั่ง
ตอใคร ๆ. อรรถแหงบทวาปาฏิโมกข ในบทวา ปาฏิโมกฺเข นี้ ทาน
กลาวโดยประการตาง ๆ ในหนหลัง. ธรรมอันมีการไมลวงละเมิดกอง
อาบัติ ๗ ในพระปาฏิโมกขนั้นเปนลักษณะ ชือ่ วา สังวร ความรูจัก
ประมาณ ดวยอํานาจการรับและการบริโภค ชื่อวา มัตตัญุตา. บทวา
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ปนฺตฺจ สยานาสน ไดแก ที่นอนและที่นั่งอันสงัด คือเวนการติดตอกัน
บทวา อธิจติ ฺเต จ อาโยโค ไดแก การประกอบภาวนา เพื่อบรรลุ
สมาบัติ ๘. อีกนัยหนึ่ง. บทวา อนุปวาโท ไดแก ไมกลาวคําวารายแม
ตอใคร ๆ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงสงเคราะหศีล ที่เปนไปทางวาจาแม
ทั้งหมด. บทวา อนุปฆาโต ไดแก ไมกระทําการกระทบกระทั่งตอใคร ๆ
คือการเบียดเบียนผูอื่นดวยกาย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงสงเคราะหศีลอัน
เปนไปทางกายทั้งหมด ก็เพื่อจะทรงแสดงศีลทั้ง ๒ ที่หยั่งลงในภายใน
ศาสนาของพระพุทธเจาทั้งหมด จึงตรัสวา ปาฏิโมกฺเข จ สวโร ดังนี้
จ ศัพท เปนเพียงนิบาต. บทวา ปาฏิโมกฺเข จ สวโร ความวา การไม
ไปวาราย และการไมเขาไปทําราย อันเปนเหตุสํารวมในพระปาฏิโมกข.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปาฏิโมกฺเข เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถอธิกรณะ. สังวรเปนที่อาศัยในปาฏิโมกข. ถามวา ก็สังวรนัน้ คืออะไร ?
ตอบวา คือ การไมเขาไปวาราย การไมทําราย. จริงอยู ในเวลาอุปสมบท เมื่อวาโดยไมแปลกกัน ปาฏิโมกขศีล เปนอันชื่อวาอันภิกษุ
สมาทานแลว. เมื่อภิกษุตั้งอยูในปาฏิโมกขนั้น ตอจากนั้น สังวรยอมมี
ดวยอํานาจการไมวาราย และการไมกระทําราย สังวรนั้น ทานเรียกวา
การไมวารายและการไมทําราย. อีกอยางหนึ่ง บทวา ปาฏิโมกฺเข เปน
สัตตวีวิภัตติ ใชในอรรถวาพึงใหสําเร็จ เหมือนคําวาการไมสงบแหงใจ
มีอโยนิโสมนสิการเปนเหตุใกล. อธิบายวา การไมวาราย การไมทําราย
อันปาฏิโมกขพึงใหสําเร็จ คือการวารายและการทํารายสงเคราะหเขาใน
ปาฏิโมกขสังวรเหมือนกัน. ก็ดวยคําวา สวโร จ นี้ ศัพทแหงสังวร ๔
เหลานี้ คือ สติสังวร ๑ ญาณสังวร ๑ ขันติสังวร ๑ วิรยิ สังวร ๑
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สังวร ๔ หมวดนี้ มีการทําปาฏิโมกขใหสําเร็จ. บทวา มตฺตฺณุตา จ
ภตฺตสฺมึ ไดแก ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ ดวยอํานาจการแสวงหา
การรับ การบริโภค และการสละ. บทวา ปนฺตฺจ สยนาสน ไดแก
ที่นอนและที่นั่งอันสงัด มีราวปาและโคนไมเปนตน อันอนุกูลแกภาวนา.
บทวา จิตฺเต จ อาโยโค ความวา เมื่อทําอรหัตผลจิต กลาวคือ ชื่อวา
อธิจิต เพราะเปนจิตยิ่ง คือเพราะสูงสุดกวาจิตทั้งปวงใหสําเร็จ ความ
พากเพียรยอมมีดวยอํานาจสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา เพื่อทําอรหัตผลจิตนั้นใหสําเร็จ. บทวา เอต พุทฺธาน สาสน ความวา การไมวาราย
ผูอื่น ๑ การไมทํารายผูอื่น ๑ การสํารวมในพระปาฏิโมกข ๑ การรูจัก
ประมาณในการแสวงหาและการรับเปนตน ๑ การอยูในทีอ่ ันสงัด ๑
การประกอบเนืองๆ ซึ่งอธิจิตตามที่กลาวแลว ๑ นี้เปนคําสอน คือเปน
โอวาท อธิบายวา เปนคําพร่ําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย สิกขา ๓ พึง
ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยพระคาถานี้ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาปณโฑลภารทวารสูตรที่ ๖
๗. สารีปุตตสูตร
วาดวยความโศกไมมีแกมุนีผูมีสติ
[๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
พระสารีบุตรผูมีความปรารถนานอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู
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ปรารภความเพียร หมั่นประกอบในอธิจิต นั่งคูบัลลังก ตัง้ กายตรง อยู
ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นทานพระสารีบุตรผูมีความปรารถนานอย. . . อยูในที่ไมไกล.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความโศกทั้งหลายยอมไมมีแกผูที่มีจิตยิ่ง ไม
ประมาท เปนมุนี ศึกษาอยูใ นคลองแหงมุนี คงที่
สงบ มีสติทุกเมื่อ.
จบสารีปุตตสูตรที่ ๗
อรรถกถาสารีปุตตสูตร
คําที่ไมไดกลาวในกอน ไมมีในสูตรที่ ๗. ในคาถาพึงทราบความ
ดังตอไปนี้ :บทวา อชิเจตโส แปลวา ผูมีอธิจิต. อธิบายวา ผูประกอบดวย
อรหัตผลจิต อันยิ่งกวาจิตทั้งปวง. บทวา อปฺปมชฺชโต แปลวา ผูไม
ประมาท ทานอธิบายวา ผูประกอบดวยการกระทําเปนไปติดตอในธรรมอัน
หาโทษมิได ดวยความไมประมาท. บทวา มุนิโน ความวา พระขีณาสพ
ชื่อวามุนี เพราะรูโลกทัง้ สองอยางนี้วา เพราะผูรูโลกทั้งสอง ทาน
เรียกวา มุนี หรือเพราะประกอบดวยญาณ กลาวคือ ปญญาอันสัมปยุต
ดวยอรหัตผลนั้น ทานเรียกวา โมนะ. แกพระมุนีนั้น. บทวา มุน-ิ
ปเถสุ สิกฺขโต ความวา ผูศึกษาในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ หรือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 448

ในสิกขา ๓ อันเปนทางแหงโมนะ กลาวคืออรหัตมรรคญาณ. ก็คํานี้
ทานหมายเอาปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน. จริงอยู ผูสําเร็จการศึกษา
ชื่อวาพระอรหันต เพราะฉะนั้น พึงเห็นเนื้อความในที่นี้วา แกพระมุนีผู
สําเร็จการศึกษาดังวามานี้ คือผูถึงความเปนมุนี ดวยการศึกษานี้. ก็เพราะ
ขอนั้นนั่นแหละ ฉะนั้น อรรถแหงบททั้ง ๓ นี้อยางนี้ คือของทานผูมี
อธิจิต (จิตเปนสมาธิขั้นฌาน) คือมรรคจิต ผลจิตเบื้องต่ํา ผูไมประมาท
ดวยความไมประมาท ในการปฏิบัติอันเกี่ยวดวยการตรัสรูสัจจะ ๔ ชื่อวา
ผูเปนมุนี เพราะประกอบดวยมรรคญาณยอมสมแท. อีกอยางหนึ่ง พึง
ทราบอรรถแหงเหตุของบทวา อปฺปมชฺชโต จ สิกขฺ โต วา ชื่อวามีอธิจิต
เพราะเหตุแหงความไมประมาท และเพราะเหตุแหงการศึกษา. บทวา
โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน ความวา ความเศราโศก คือความกรมเกรียมใจ
อันมีความพลัดพรากจากสิ่งที่นาปรารถนาเปนตน เปนที่ตั้ง ยอมไมมี
ในภายในของผูคงที่ คือของมุนีผูเปนพระขีณาสพ. อีกอยางหนึ่ง ใน
บทวา ตาทิโน นี้ มีอธิบายดังนี้วา ความเศราโศกยอมไมมีแกมุนีเห็น
ปานนี้ ผูประกอบดวยลักษณะแหงความเปนผูคงที่. บทวา อุปสนฺตสฺส
ไดแกผูสงบระงับ เพราะสงบกิเลสมีราคะเปนตนไดเด็ดขาด. บทวา
สทา สตีมโต ไดแก ผูไมเวนสติตลอดกาลเปนนิจ. ก็ในที่นี้ ดวยบทวา
อธิเจตโน นี้ พึงทราบวา ทานประสงคเอาอธิจิตสิกขา. ดวยบทวา
อปฺปมชฺชโต นี้ ทานประสงคเอาอธิสีลสิกขา. ดวยบทวา มุนิโน
โมนปเถสุ สิกฺขโต นี้ ทานประสงคเอาอธิปญญาสิกขา. อีกอยางหนึ่ง
ดวยบทวา มุนิโน นี้ ทานประสงคเอาอธิปญญาสิกขา. ดวยบทวา
โมนปเถสุ สิกฺขโต นี้ ทานประสงคเอาปฏิปทา อันเปนสวนเบื้องตน
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แหงโลกุตรสิกขาเหลานั้น. ดวยบทวา โสกา น ภวนฺติ เปนตน พึง
ทราบวา ทานประกาศอานิสงสแหงการบําเพ็ญสิกขา. คําที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสารีปุตตสูตรที่ ๗
๘. สุนทรีสูตร
วาดวยพระพุทธเจาถูกขอหาวาฆานางสุนทรี
[๑๐๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเปนผูที่มหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรง
ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมภิกษุสงฆ
ก็เปนผูที่มหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร สวนพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
เปนพวกที่มหาชนไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไมไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร.
[๑๐๓] ครั้งนัน้ แล พวกอัญญเดียรถียป ริพาชก อดกลั้นสักการะ
ของพระผูมีพระภาคเจา และสักการะของภิกษุสงฆไมได เขาไปหานาง
สุนทรีปริพาชิกาถึงที่อยู ครั้นแล ว ไดกลาวกะนางสุนทรีปริพาชิกาวา
ดูกอนนองหญิง เธอสามารถเพื่อจะทําประโยชนแกญาติทั้งหลายไดหรือ
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นางสุนทรีปริพาชิกาวา ดิฉันจะทําอะไรเลา พระผูเปนเจา ดิฉันสามารถ
เพื่อจะทําอะไร แมชีวิตดิฉันก็สละเพื่อประโยชนแกญาติทั้งหลายได.
อัญ. ดูกอนนองหญิง ถาเชนนั้น เธอจงไปสูพระวิหารเชตวัน
เนือง ๆ เถิด.
นางสุนทรีปริพาชิกา รับคําของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น
แลวไดไปยังพระวิหารเชตวันเนือง ๆ เมื่อใด พวกอัญญเดียรถียปริพาชก
เหลานั้นไดทราบวา นางสุนทรีปริพาชิกาคนเห็นกันมากวา ไปยังพระวิหารเชตวันเนือง ๆ เมื่อนั้น ไดจางพวกนักเลงใหปลงชีวิตนางสุนทรีปริพาชิกานั้นเสีย แลวหมกไวในคูรอบพระวิหารเชตวันนั้นเอง แลวพา
กันเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา
ขอถวายพระพร นางสุนทรีปริพาชิกาอาตมภาพทั้งหลายมิไดเห็น พระเจา
ปเสนทิโกศลตรัสถามวา พระคุณเจาทั้งหลายสงสัยในที่ไหนเลา.
อัญ. ในพระวิหารเชตวัน ขอถวายพระพร.
ป. ถาอยางนั้น พระคุณเจาทั้งหลายจงคนพระวิหารเชตวัน.
ครั้งนั้น พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น คนทั่วพระวิหาร
เชตวันแลว ขุดศพนางสุนทรีปริพาชิกาตามที่ตนสั่งใหหมกไวขึ้นจากคู
ยกขึ้นสูเตียงแลวใหนําไปสูพระนครสาวัตถี เดินทางจากถนนนี้ไปถนน
โนน จากตรอกนี้ไปตรอกโนน แลวใหพวกมนุษยโพนทะนาวา เชิญดู
กรรมของเหลาสมณศากยบุตรเถิดนาย สมณศากยบุตรเหลานี้ไมมีความ
ละอาย ทุศีล มีธรรมเลวทราม พูดเท็จ ไมประพฤติพรหมจรรย ก็สมณศากยบุตรเหลานี้ถึงจักปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสม่ําเสมอ
ประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีธรรมอันงาม ความเปนสมณะของ
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สมณศากยบุตรเหลานี้หามีไม ความเปนพรหมของสมณศากยบุตรเหลานี้
หามีไม ความเปนสมณะของสมณศากยบุตรเหลานี้ฉิบหายเสียแลว ความ
เปนพรหมของสมณศากยบุตรเหลานี้ฉิบหายเสียแลว ความเปนสมณะของ
สมณศากยบุตรเหลานี้จักมีแตไหน ความเปนพรหมของสมณศากยบุตร
เหลานี้จักมีแตไหน สมณศากยบุตรเหลานี้ปราศจากความเปนสมณะ สมณศากยบุตรเหลานี้ปราศจากความเปนพรหม ก็ไฉนเลา บุรุษกระทํากิจของ
บุรุษแลวจักปลงชีวิตหญิงเสีย.
[๑๐๔] ก็สมัยนั้นแล มนุษยทั้งหลายในพระนครสาวัตถี เห็นภิกษุ
ทั้งหลายแลว ยอมดา ยอมบริภาษ ขึ้งเคียด เบียดเบียน ดวยวาจาอันหยาบ
คาย มิใชของสัตบุรุษวา สมณศากยบุตรเหลานี้ไมมีความละอาย . . . ก็
ไฉนเลา บุรุษกระทํากิจของบุรุษแลวจะปลงชีวิตหญิงเสีย.
[๑๐๕] ครั้งนั้นแล เวลาเชา ภิกษุมากดวยกันครองผาอันตรวาสก
ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นกลับจาก
บิณฑบาตภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ มนุษยทั้งหลายใน
พระนครสาวัตถี เห็นภิกษุทั้งหลายแลวยอมดา . . . ก็ไฉนเลา บุรุษกระทํา
กิจของบุรุษแลวจักปลงชีวิตหญิงเสีย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เสียงนั้นจักมีอยูไมนาน จักมีอยู ๗ วันเทานั้น ลวง ๗ วัน
ไปแลวก็จักหายไป ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทัง้ หลายจง
โตตอบมนุษยทั้งหลายผูที่เห็นภิกษุทั้งหลายแลว ดา บริภาษ ขึ้งเคียด
เบียดเบียน ดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ดวยคาถานี้วา
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คนที่พูดไมจริง หรือคนที่กระทําบาปกรรม แลว
พูดวา มิไดทํา ยอมเขาถึงนรก คนแมทั้งสองพวกนั้น
มีกรรมเลวทราม ละไปแลว ยอมเปนผูเสมอกันใน
โลกหนา.
[๑๐๖] ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเรียนคาถานี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว ยอมโตตอบมนุษยผูที่เห็นภิกษุทั้งหลายแลวดา บริภาษ
ขึ้งเคียด เบียดเบียนดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ดวยคาถา
นี้วา
คนที่พูดไมจริง หรือคนที่กระทําบาปกรรม แลว
พูดวา มิไดทํา ยอมเขาถึงนรก คนแมทั้งสองพวกนั้น
มีกรรมเลวทราม ละไปแลว ยอมเปนผูเสมอกันใน
โลกหนา.
[๑๐๗] มนุษยทั้งหลายพากันดําริวา สมณศากยบุตรเหลานี้ไมได
ทําความผิด สมณศากยบุตรเหลานี้ไมไดทําบาป เสียงนั้นมีอยูไมนานนัก
ไดมีอยู ๗ วันเทานั้น ลวง ๗ วันแลวก็หายไป ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอัน
มากพากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสียงนั่นจักมีอยูไมนาน
ลวง ๗ วันแลวก็จักหายไป เสียงนั้นหายไปแลวเพียงนั้น พระเจาขา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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ชนทั้งหลายผูไมสํารวมแลว ยอมทิม่ แทงชน
เหลาอืน่ ดวยวาจา เหมือนเหลาทหารที่เปนขาศึกทิ่มแทงกุญชรตัวเขาสงครามดวยลูกศรฉะนั้น ภิกษุผูมี
จิตไมประทุษราย ฟงคําอันหยาบคายที่ชนทั้งหลาย
เปลงขึน้ แลว พึงอดกลั้น.
จบสุนทรีสูตรที่ ๘
อรรถกถาสุนทรีสูตร
สุนทรีสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :อรรถแหงบทมีอาทิวา สกฺกโต ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลัง
นั่นแล. บทวา อสหมานา แปลวา อดทนไมได. อธิบายวา ขึ้งเคียด
(ริษยา). เชื่อมความวา ไมอดทนสักการะของภิกษุสงฆ. บทวา สุนฺทรี
เปนชื่อของนาง.
ไดยินวา ในเวลานั้น บรรดานางปริพาชิกาทั้งหมด นางเปนผูมี
รูปงาม นาชม นาเลื่อมใส ประกอบดวยสีกายงามอยางยิ่ง เหตุนั้นนั่นแล
นางจึงปรากฏวา สุนทรี. ก็นางยังไมผานวัยสาวไป ไมสนใจในดานความ
ประพฤติ. เพราะเหตุนั้น อัญญเดียรถียเหลานั้นจึงสงเสริมนางไปในบาปกรรม. จริงอยู อัญญเดียรถียเหลานั้น เสื่อมลาภสักการะไปเอง จําเดิม
แตเวลาที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้น เห็นลาภและสักการะมากหาประมาณมิได
เปนไปอยูแกพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ โดยนัยที่มาแลวในอรรถกถา
อักโกสสูตรในหนหลัง จึงพากันริษยา รวมปรึกษากันวา จําเดิมแตกาล
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ที่พระสมณโคดมอุบัติแลว พวกเราพากันฉิบหาย เสื่อมลาภสักการะ
ใคร ๆไมรูวาพวกเรามีอยู เพราะอาศัยเหตุอะไรหนอ ชาวโลกจึงพากัน
เลื่อมใสยิ่งนักในพระสมณโคดม จึงนอมนําสักการะเขาไปถวายเปน
อันมาก. ในบรรดาอัญญเดียรถียเหลานั้น คนหนึ่งเอยขึ้นวา พระสมณโคดม ประสูติแตตระกูลสูง ทรงประสูติตามประเพณีของมหาสมมติราช
อันไมเจือปน. อีกคนหนึ่งเอยขึ้น ในกําเนิดแหงตระกูลวงศ พระองค
มีเหตุนาอัศจรรยปรากฏมากมาย. คนหนึ่งเอยขึ้นวา เทาทั้ง ๒ ของพระองค
ผูที่นอมนําเขาไปไหวกาฬเทวิลดาบส เปลี่ยนกลับไปตั้งที่ชฎาของเทวิลดาบสนั้น. อีกคนหนึ่งเอยขึ้นวา ในมงคลกาลที่หวานพืช เมื่อพระองค
ทรงบรรทมที่เงาแหงตนหวา แมเมือ่ เที่ยงวันลวงไปแลว เงาแหงตนหวา
คงตั้งอยูไมเปลี่ยนไปตาม. คนหนึ่งเอยขึ้นวา พระองคมีรูปงาม นาชม
นาเลื่อมใส เพราะสมบูรณดวยพระโฉม. อีกคนหนึ่งเอยขึ้นวา พระองค
ทอดพระเนตรเห็นนิมิต คือคนแก คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต ทรง
เกิดความสังเวช ทรงละจักรพรรดิราช อันจะมาถึงแลว ทรงบรรพชา.
พวกอัญญเดียรถีย ไมรูบญ
ุ สมภาร ของพระผูมีพระภาคเจา อันไมทั่วไป
แกผูอื่น ซึ่งพระองคเคยสั่งสมมาตลอดกาลหาประมาณมิได สัลเลขปฏิปทา อันหาที่เปรียบมิได ถึงซึ่งความเปนผูมีพระบารมีอันสูงสุด และ
พุทธานุภาพมีญาณสัมปทา และปหานสัมปทา เปนตน อันยอดเยี่ยม จึง
ระบุถึงเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาเปนที่นับถือมากนั้น ๆ ตามที่ตนไดเห็น
ไดยินมา จึงแสวงหาเหตุที่พระองคจะไมเปนที่นับถือ เมื่อไมพบจึงคิดวา
เพราะเหตุอะไรหนอ พวกเราจะพึงทําความเสื่อมยศใหเกิด และทําลาภ
สักการะของพระสมณโคดมใหเสื่อมเสีย. บรรดาอัญญเดียรถียเหลานั้น
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คนหนึ่งมีความคิดเฉียบแหลม เอยขึ้นอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย
ธรรมดาวาสัตวทั้งหลาย ผูจะไมของอยูในความสุขอันเกิดแตมาตุคาม
ยอมไมมีในสัตวโลกนี้ ก็พระสมณโคดมนี้ มีรูปงาม เปรียบดวยเทพ
ยังหนุมแนน ควรจะไดมาตุคามที่มีรูปรางเสมอตนมาแนบชิด ถาแมน
ไมพึงพิสมัย ฝายประชาชนก็จะพึงระแวง เอาเถอะพวกเราจะสงสุนทรีปริพาชิกาไป โดยประการที่ความเสียชื่อเสียงของพระสมณโคดม จึงแผ
กระจายไปในพื้นปฐพี.
ฝายอัญญเดียรถียนอกนี้ ไดฟงดังนั้นจึงคิดวา เรื่องนี้ทานคิดถูก
ตองแลว ก็เมื่อเราทําอยางนี้แลว พระสมณโคดมก็จะมีพระหทัยวุนวาย
ไปดวยความเสียชื่อเสียง ไมอาจจะเงยศีรษะขึ้นได ก็จักหนีไปโดยอาการ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้แลวจึงมีอัธยาศัยเปนอันเดียวกันทั้งหมด พากัน
ไปหานางสุนทรีเพื่อจะสงเธอไป. นางเห็นอัญญเดียรถียเหลานั้น จึงกลาว
วา ทําไมพวกทานจึงพรอมหนาพรอมตากันมา. พวกเดียรถียทั้งหลาย
ทําที่ไมพูดกัน นั่งในที่กาํ บังทายอาราม. นางก็ไปในที่นั้นพูดแลวพูดเลา
ก็ไมไดรับคําตอบ จึงถามวา ดิฉันมีความผิดอะไรตอทาน ทําไมจึงไมให
คําตอบแกฉัน ? พวกเดียรถียยอนถามวา ก็เจาเพิกเฉยเราผูถูกเบียดเบียน
หรือเปลา ? นางถามวา ใครเบียดเบียนพวกทาน. พวกเดียรถียตอบวา
พระสมณโคดมเบียดเบียนพวกเรา เที่ยวทําเราใหเสื่อมลาภสักการะ. เจา
ไมเห็นหรือ เมื่อนางถามวา ดิฉันจะทําอยางไรในขอนั้น จึงกลาววา
ถาอยางนั้น เจาจงไปที่ใกลพระเชตวันเนือง ๆ พึงพูดอยางนี้และอยางนี้
แกมหาชน. ฝายนางรับวา ดีละ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อัญญ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 456

เดียรถียปริพาชิกา อดกลั้นสักการะของพระผูมีพระภาคเจาไมได ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุสฺสหสิ แปลวา ยอมอาจ. บทวา
อตฺถ ไดแก ประโยชนเกือ้ กูล หรือกิจ. บทวา กฺยาห ตัดเปน กึ อห
แปลวา เราจะทําอยางไร ?
เพราะเหตุที่เดียรถียเหลานั้น แมไมใชเปนญาติของนาง แตก็เปน
เหมือนญาติ เพื่อจะสงเคราะหนาง ดวยเหตุเพียงสัมพันธกันในทางบวช
จึงกลาววา นองหญิง เธออาจเพื่อจะทําประโยชนแกพวกญาติไดหรือ.
เพราะฉะนั้น แมนางก็ยังเกี่ยวของอยู เหมือนเถาวัลยพันที่เทา จักกลาววา
แมชีวิตของดิฉันก็สละไดเพื่อประโยชนแกพวกญาติ. บทวา เตนหิ
ความวา พวกเดียรถียกลาววา เพราะเหตุท่ีเจากลาววา แมชีวิตของเรา
ก็สละไดเพื่อประโยชนแกพวกทาน และเจาก็ตั้งอยูในปฐมวัย มีรูปงาม
เลอโฉม ฉะนั้น เจาพึงทําประการที่พระสมณโคดมจักเกิดความเสียชื่อเสียง
เพราะอาศัยเธอ ดังนี้แลวจึงสงไปดวยคําวา จงไปยังพระเชตวันเนือง ๆ.
ฝายนางแลเปนคนโง เปนเหมือนประสงคจะเลนเชือกที่รอยดอกไม ที่
คลองแหงฟนเลื่อย เหมือนจับงวงชางดุตัวซับมัน และเหมือนยื่นหนา
เขาไปหาความตาย จึงรับคําของพวกเดียรถีย แลวถือเอาดอกไมของหอม
เครื่องลูบไล หมากพลู และเครื่องอบหนาเปนตน ในเวลาที่มหาชนฟง
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวเขาไปสูพระนคร นางบายหนาไปยัง
พระเชตวัน และถูกถามวา เธอจะไปไหน ? จึงตอบวา ไปสํานักพระสมณโคดม เพราะดิฉันอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมนั้น
ดังนี้แลว จึงอยูในอารามของเดียรถียแหงหนึ่ง พอเชาตรูก็แวะเขาทาง
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พระเชตวัน มุงหนามาพระนคร และถูกถามวา สุนทรีไปไหนมา จึงตอบ
วา ฉันอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดม ใหทานรื่นรมยยินดี
ดวยกิเลสแลวจึงมา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา นางสุนทรีปริพาชิกา
รับคําของอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้นวา อยางนั้น พระผูเ ปนเจา
แลวไดไปยังเชตวันเนือง ๆ.
โดยลวงไป ๒-๓ วัน พวกเดียรถียจึงใหคาจางแกพวกนักเลงแลว
กลาววา พวกทานจงไปฆานางสุนทรี แลวหมกไวในระหวางกองหยากเยื่อ
ไมไกลพระคันธกุฎีของพระสมณโคดมแลว จงมา. พวกนักเลงก็ไดทํา
อยางนั้น. ลําดับนั้น พวกเดียรถียทาํ ความวุนวายวา ไมเห็นนางสุนทรี
จึงกราบทูลแกพระราชา พระราชาตรัสถามวา พวกทานสงสัยในที่ไหน
เลา จึงกราบทูลวา หลายวันมานี้ นางยังอยูในพระเชตวัน พวกขาพระองคไมทราบเรื่องของนางในที่นั้น พระราชาตรัสอนุญาตวา ถาอยาง
นั้น พวกทานจงไปคนหานางที่พระเชตวันนั้น จึงพาพวกอุปฏฐากของ
ตนไปยังพระเชตวัน ทําทีเหมือนคนหาคุยกองหยากเยื่อแลว ยกรางของ
นางขึ้นสูเตียงใหเขาไปยังพระนคร แลวกราบทูลแดพระราชาวา พวก
สาวกของพระสมณโคดมคิดจักปกปดกรรมชั่วที่ศาสดาตัวทํา จึงพากัน
ฆานางสุนทรี แลวหมกไวระหวางกองหยากเยื่อ. ฝายพระราชาไมทันทรง
ใครครวญจึงรับสั่งวา ถาอยางนั้น พวกทานจงเที่ยวไปยังพระนคร. พวก
เดียรถียเหลานั้น เที่ยวกลาวในถนนทั่วพระนครมีอาทิวา ทานทั้งหลาย
จงดูความชั่วของพวกสมณศากยบุตรเถิด แลวก็ไดไปยังประตูพระราชนิเวศนอีก. พระราชารับสั่งใหยกรางของนางสุนทรีขึ้นสูแมแคร แลวให
รักษาไวในสุสานผีดิบ. ชาวเมืองสาวัตถีโดยมาก เวนพระอริยสาวกเสีย
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กลาวคํามีอาทิวา พวกทานจงดูความชั่วของสมณศากยบุตรเถิด ดังนี้แลว
เที่ยวดาพวกภิกษุทั้งในเมืองและนอกเมือง. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เมื่อใดพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้นรูวา นางสุนทรที่มหาชนเห็น
กันมาก เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺึสุ แปลวา รูแลว. บทวา โว
ทิฏา แปลวา เห็นโดยพิเศษ อธิบายวา นางไป ๆ มา ๆ ยังพระเชตวัน ที่เห็นกันโดยพิเศษ คือเห็นกันมาก. บทวา ปริกฺขากูเป ไดแก คูยาว. บทวา ยา สา มหาราช สุนฺทรี ความวา มหาบพิตร นางสุนทรีปริพาชิกาที่ปรากฏ คือปรากฏชัดวาสุนทรี เพราะเธอมีรูปงามใน
เมืองนี้. บทวา สา โน น ทิสฺสติ ความวา นางเปนที่รักเหมือนดวงตา
และชีวิตของขาพระองค บัดนี้ไมปรากฏ. บทวา ยถานิกฺขิตฺต ความวา
ตามที่ตนสั่งบังคับพวกบุรุษใหเก็บไวในภายในกองหยากเยื่อ. บาลีวา
ยถานิขาต ตามที่ฝงไว ดังนี้ก็มี อธิบายวา มีประการที่ฝงไวในดิน.
บทวา รถิยาย รถิย แปลวา จากถนนนี้ไปยังถนนโนน. ก็ตรอก
ที่ทะลุตลอด เรียกวา รถิย. ตรอกสามแยก ชื่อวา สิงฺฆาฏก. บทวา
อลชฺชิโน แปลวา ผูไมละอาย อธิบายวา เวนจากการรังเกียจบาป.
บทวา ทุสฺสีลา แปลวา ผูไมมีศีล. บทวา ปาปธมฺมา ไดแก มีสภาวะ
ลามก คือมีความประพฤติเลว. บทวา มุสาวาทิโน ไดแก เปนผูทุศีล
ชื่อวาเปนผูพูดมุสา เพราะมักพูดแตคําเหลาะแหละวา เราเปนผูมีศีล.
บทวา อพฺรหฺมจารโน ไดแก ชื่อวาผูประพฤติไมประเสริฐ เพราะมักสอง
เสพเมถุน. พวกเดียรถียก ลาวดูหมิ่นวา พวกนี้แหละ. บทวา ธมฺมจาริโน
ไดแก ผูประพฤติกุศลธรรม. บทวา สมจาริโน ไดแก ประพฤติสม่ํา
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เสมอในกายกรรมเปนตน. บทวา กลฺยาณธมฺมา ไดแก ผูมสี ภาวะอัน
งดงาม. เชื่อมความวา ชือ่ วาจักรูเฉพาะ. ก็คําวา ปฏิชานิสฺสนฺติ ใน
พระบาลีนี้เปนคําบงถึงอนาคตกาล เพราะประกอบดวยนามศัพท. ความ
เปนสมณะ ชื่อวาสามัญญะ ไดแกความเปนผูสงบบาป. ความเปนผูมี
ธรรมอันประเสริฐ ชื่อวาพรหมัญญะ ไดแกความเปนผูลอยบาป. บทวา
กุโต แปลวา ดวยเหตุอะไร. บทวา อปคตา แปลวา ไปปราศแลว คือ
พลัดตกแลว. ดวยคําวา ปุริสกิจฺจ ทานอาจารยกลาวหมายถึงการเสพเมถุน.
ลําดับนั้น พวกภิกษุกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น แมพวกเธอก็จงโตตอบ
มนุษยเหลานั้นดวยคาถานี้ จึงตรัสคาถาวา อภูตวาที เปนตน ซึ่งทาน
หมายกลาวไววา ครั้งนัน้ แล ภิกษุเปนอันมาก ฯ ล ฯ มีกรรมอันเลว
เกิดเปนมนุษยในภพหนาเปนตน.
พระศาสดาทรงทราบความสําเร็จแหงความเสื่อมยศนั้น ดวยพระสัพพัญุตญาณ เมื่อจะทรงปลอบโยนภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสคํานี้ในพระบาลีนั้นวา ภิกษุทั้งหลาย เสียงนี้ จักมีไมนาน.
ในคาถา มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- บทวา อภูตวาที ไดแก ไมเห็น
โทษของผูอื่นเลย พูดมุสาวาท กลาวตอผูอื่นดวยคําอันไมเปนจริง คือ
ไมแท. บทวา โย วาป กตฺวา ความวา ก็หรือวาผูใดทํากรรมชั่วแลว
พูดวา เราไมไดทํากรรมชัว่ นี้. บทวา เปจฺจ สมา ภวนฺติ ความวา ชน
ทั้งสองพวกนั้น จากโลกนี้ไปสูปรโลก เปนผูมคี ติเสมอกันดวยการเขาถึง
นรก. จริงอยู คติของชนเหลานั้นแหละยังกําหนดไว แตอายุกําหนดไม
ได. เพราะวาบุคคลทํากรรมชั่วไวมาก ไหมในนรกสิ้นกาลนาน ทํา
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กรรมชั่วไวนอย ก็ไหมเพียงเวลาเล็กนอยเทานั้น. ก็เพราะชนทั้งสองมี
กรรมอันลามกนั้นแล ฉะนั้น ทานจึงกลาววา นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ
เปนตน. ก็บทวา ปรตฺถ นี้ เชื่อมกับบทวา เปจฺจ ขางหนา อธิบายวา
คนเปนผูมีกรรมอันลามกเหลานั้น จะไปในโลกหนา คือไปจากโลกนี้
เปนผูเสมอกันในโลกหนา. บทวา ปริยาปุณิตฺวา แปลวา เรียนแลว.
บทวา อการกา แปลวา ผูไมกระทําความผิด. บทวา นยิเมหิ กต
ความวา ไดยินวา พวกมนุษยเหลานั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา พระสมณศากยบุตรเหลานี้ ไมไดทํากรรมชั่ว ตามที่พวกอัญญเดียรถียเที่ยว
โฆษณาไปทั่วพระนครแนแท เพราะอัญญเดียรถียพวกนี้ แมกลาวตูดวย
ผรุสวาจาอันมิใชของสัตบุรุษอยางนี้ ก็ไมแสดงอาการอันแปลกอะไร ๆ
ทั้งไมละขันติและโสรัจจะ เปนแตกลาวสาปตามธรรมอยางเดียวเทานั้นวา
ผูกลาวคําไมเปนจริงยอมตกนรก สมณศากยบุตรเหลานี้ กลาวสาปพวก
เราผูไมใครครวญแลว กลาวตู พูดเหมือนใหการสาปแชง. อีกอยางหนึ่ง
พูดสาปวา แมหรือวาผูใดทํา แตกลาววาไมทํา อธิบายวา สมณะเหลานี้
กระทําสบถแกพวกเราเพื่อใหรูวาตนไมไดทํา. ก็ความยินดี หยั่งลงดวย
พุทธานุภาพในลําดับพรอมดวยการฟง พระคาถาที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแกพวกมนุษยเหลานั้น. ความสังเวชเกิดขึ้นแลววา เรือ่ งนี้พวกเรา
มิไดเห็นโดยประจักษ ธรรมดาเรื่องที่ไดยินแลว ยอมเปนอยางนั้นบาง
ยอมเปนอยางอื่นบาง จริงอยู อัญญเดียรถียเหลานั้น ปรารถนาสิ่งที่ไม
เปนประโยชน และไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกพระสมณเหลานี้ เพราะฉะนั้น พวกเราไมพึงพูดเรื่องนี้โดยเชื่อพวกเขา เพราะวาพระสมณะทั้งหลายรูไดยาก. จําเดิมแตนั้น พวกมนุษยก็งดเวนจากการโพนทะนานั้นเสีย.
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ฝายพระราชา จึงสั่งบังคับพวกราชบุรุษ เพื่อทราบถึงผูที่ฆานางสุนทรี. ลําดับนั้นแล พวกนักเลงเหลานั้น เอากหาปณะเหลานั้นซื้อสุรา
ดื่ม กอการทะเลาะกันและกันขึ้น. ก็บรรดานักเลงเหลานั้น คนหนึ่งพูด
กับคนหนึ่งวา เองฆานางสุนทรีดวยการตีทีเดียวตาย แลวหมกไวระหวาง
กองหยากเยื่อ เอากหาปณะที่ไดจากการรับจางนั้นซื้อสุราดื่ม เอาดื่มสิ
พวก. พวกราชบุรุษไดยินดังนั้นแลว จึงจับพวกนักเลงเหลานั้น มอบ
ถวายแดพระราชา. พระราชาตรัสถามพวกนักเลงเหลานั้นวา พวกเจาฆา
นางสุนทรีหรือ. พวกนักเลงกราบทูลวา พระเจาขา พระอาญามิพนเกลา
พวกขาพระพุทธเจาฆาเอง. พระราชาตรัสถามวา ใครจางใหพวกเองฆา
เขา. พวกนักเลงกราบทูลวา พวกอัญญเดียรถีย พระเจาขา. พระราชา
รับสั่งใหเรียกเดียรถียมาแลว จึงใหรับรูเรื่องนั้นแลวจึงทรงพระบัญชาวา
พวกเจาจงเที่ยวพูดไปทั่วพระนครอยางนี้วา พวกขาพเจามีความประสงค
จะยกโทษพระสมณโคดม จึงไดฆานางสุนทรีนี้ พระโคดมไมมีโทษ
สาวกของพระโคดมก็ไมมีโทษเลย พวกขาพเจาเทานั้นมีโทษ. อัญญเดียรถียเหลานั้น ไดทําเหมือนอยางนั้น. มหาชนเชื่อมั่นอยางแนนอน
แลว พากันติเตียนพวกเดียรถีย. พวกเดียรถียไดรับโทษทัณฑเพราะฆา
คน. จําเดิมแตนั้นมา พระพุทธเจา และพระภิกษุสงฆไดมีสักการะและ
สัมมานะมากมายเกินประมาณ. พวกภิกษุเกิดความอัศจรรยจิต จึงเขาไป
เฝาพระภาคเจาแลวประกาศความปลื้มใจของคนใหทรงทราบ. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ โข สมฺพหุลา ภิกขฺ ู ฯ เป ฯ อนฺตรหิโต
ภนฺเต โส สทฺโท ดังนี้เปนตน.
ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสบอกแกพวกภิกษุวา
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นี้เปนการกระทําของพวกเดียรถีย ? เพราะการบอกแกพระอริยสาวกเสีย
กอน ไมมีประโยชนเลย. แตในหมูปุถุชนไมตรัสบอกดวยทรงพระดําริวา
กรรมของพวกที่ไมเชื่อนั้น พึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอด
กาลนาน. อีกอยางหนึ่ง ขอที่จะบอกเรื่องเชนนี้ที่ยังไมมาถึง อันพระพุทธเจาทั้งหลายไมเคยทรงประพฤติมาเลย. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประกาศฝกฝายแหงสังกิเลส เฉพาะที่ทรงแสดงมาโดยลําดับ. ก็ใครๆ
ไมอาจจะใหโอกาสที่ตนทํากรรมแลว หวนกลับคืนมาได เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงประทับนั่งพิจารณาดูการกลาวตู และเหตุแหง
กลาวตูนั้นเฉย ๆ. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา
บุคคลจะอยูใ นอากาศ จะอยูในทามกลางมหาสมุทร จะเขาไปสูซอกเขาก็ตามที ก็ไมพึงพนจาก
กรรมชั่วไปได เพราะประเทศคือแผนดินที่เขาอยูนั้น
บาปกรรมจะตามไมทัน ไมม.ี
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ถึงเรื่องนี้วา แมเมื่อวาดวยอํานาจการตัดเสียซึ่งความรัก คําพูดชั่วที่พาลชนใหเปนไปแลว ชื่อวาเปนการอดกลั้นไดยากสําหรับธีรชนผูประกอบ
ดวยพลังแหงขันติยอมไมมี. บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้
อันประกาศกําลังแหงอธิวาสนขันติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตุทนฺติ วาจาย ชนา อสฺตา สเรหิ
สงฺคามคตว กฺุชร ความวา พวกพาลชน ชื่อวาผูไมสํารวม คือผูที่
แนะนําไมได เพราะไมมีสังวรบางอยาง มีสังวรทางกายเปนตน ยอม
แทง คือทิ่มแทงดวยหอกคือวาจา เหมือนทหารที่เปนขาศึกทิ่มแทงชาง
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กุญชร คือชางเชือกประเสริฐ ตัวอยูในสงคราม คือในสนามรบดวยลูก
ศร ที่ซึมซาบ (ดวยยาพิษ). นี้เปนสภาวะของพาลชนเหลานัน้ . บทวา
สุตฺวาน วากฺย ผรุส อุทรี ิต อธิวาสเย ภิกขฺ ุ อทุฏจิตฺโต ความวา ก็
ภิกษุสะสาง พากย คือคําหยาบนั้น ที่พาลชนเหลานั้นเปลง คือกลาว
ไดแกใหเปนไปดวยอํานาจกระทบกระทั่งความรัก อันไมเปนจริง โดย
ความเปนจริง ระลึกถึงโอวาทที่เปรียบดวยเลื่อยของเราตถาคต เปนผูมี
จิตไมประทุษรายแมนอยหนึ่ง เปนผูมีปกติเห็นภัยในสงสารวา นี้มีสงสาร
เปนสภาวะ พึงอดกลั้น คือพึงตั้งอยูในอธิวาสนขันติอดทน.
ในขอนี้ มีผทู วงวา ขอที่พระศาสดามีบุญสมภารอันไพบูลยที่
พระองคสั่งสมมา โดยเคารพตลอดกาลหาประมาณมิได ทรงไดรับการ
กลาวตูที่ไมเปนจริงที่รายแรงถึงอยางนี้ นั่นเปนกรรมอะไร ? ขาพเจาจะ
เฉลยดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจานี้นั้น เคยเปนพระโพธิสัตว ในอดีตชาติเปน
นักเลง ชื่อวา มุนาลิ เทีย่ วคบแตคนชั่ว มากไปดวยอโยนิโสมนสิการ.
วันหนึ่ง เขาเห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวา สุรภี กําลังหมจีวรเพื่อ
เขาไปบิณฑบาตยังพระนคร. ก็ในสมัยนั้น ผูหญิงคนหนึ่งเดินไปไมไกล
พระปจเจกพุทธเจานัก. นักเลงกลาวตูวา สมณะนี้ ไมใชเปนพรหมจารี.
ดวยกรรมนัน้ เขาจึงไหมในนรกหลายแสนป เพราะเศษแหงวิบากกรรมนัน้
นั่นแล แมไดเปนพระพุทธเจาในบัดนี้ ก็ยังถูกกลาวตู เพราะเหตุแหง
นางสุนทรี. ก็ขอนี้ฉันใด ทุกขมีการกลาวตูเปนตน ที่หญิงผูกระทําอาการ
อันแปลกมีนางจิญจมาณวิกาเปนตน ใหเปนไปแลวแกพระผูมีพระภาคเจา
ทั้งหมดนั้น เปนเศษวิบากแหงกรรมที่พระองคทรงกระทําไวในปางกอน
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ซึ่งเรียกวา กรรมปโลติกะ. สมดังพระดํารัสที่ตรัสไวในอปทานวา
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนนายกของโลก แวดลอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประทับนั่งอยูที่พื้นศิลา อันนา
รื่นรมย รุงโรจนดวยรัตนะตาง ๆ ในละแวดปา อัน
ตลบดวยกลิ่นหอมนานาชนิด ใกลสระอโนดาต ทรง
พยากรณบุรพกรรมของพระองคในที่นั้นวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงฟงกรรมที่เราทําแลว
เราเห็นภิกษุผูมีปกติอยูปารูปหนึ่ง ไดถวายผาเกา เรา
ปรารถนาเปนพระพุทธเจา เปนครั้งแรก เพื่อความ
เปนพระพุทธเจาในครั้งนั้น ผลแหงกรรมคือการ
ถวายผาเกา อํานวยผลใหเปนพระพุทธเจา ในกาล
กอนเราเปนนายโคบาล ตอนโคไปเลี้ยง เห็นแมโค
กําลังดื่มน้ําขุน จึงหามมัน ดวยวิบากแหงกรรมนั้น
ในภพหลังสุดนี้ เรากระหายน้ํา ก็ไมไดดมื่ น้ําตาม
ความปรารถนา ในชาติหนึ่งในกาลกอน เราเปน
นักเลงชื่อมุนาลิ ไดกลาวตูพระปจเจกพุทธเจา นาม
วา สุรภี ผูไมประทุษราย ดวยวิบากกรรมนั้น เรา
จึงเที่ยวอยูในนรกเปนเวลานาน ไดเสวยทุกขเวทนา
หลายพันป ดวยเศษกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้ เราจึง
ไดรับคํากลาวตู เพราะนางสุนทรีเปนเหตุ เพราะ

๑

๒

๑. ขุ. อป. ๓๒/๔๗๑ ๒. บาลี เปน ปุนาลิ
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การกลาวตูพระเถระนามวา นันทะ สาวกของพระพุทธเจา ผูครอบงําอันตรายทั้งปวง เราจึงทองเที่ยว
อยูในนรกเปนเวลานาน เราทองเที่ยวอยูในนรกนาน
ถึงหมื่นป ไดความเปนมนุษยแลว ไดรับการกลาวตู
มากมาย ดวยเศษกรรมนั้น นางจิญจมาณวิกา มา
กับหมูคนกลาวตูเราดวยคําอันไมเปนจริง เมื่อกอนเรา
เปนพราหมณชื่อวา สุตวา มหาชนพากันสักการะ
บูชา สอนมนตใหกับมาณพ ๕๐๐ คน ในปาใหญ ก็
เราไดเห็นฤาษีผูนากลัว ไดอภิญญา ๕ มีฤทธิ์มาก
มาในสํานักของเรา เราจึงกลาวตูฤาษีผูไมประทุษราย
โดยบอกกับพวกศิษยของเราวา ฤาษีนี้ บริโภคกาม
ครั้นเราบอก พวกมาณพก็เห็นดวย ลําดับนั้น มาณพ
ทั้งหมด เที่ยวภิกษาไปตามตระกูล พากันบอกแก
มหาชนวา ฤาษีนี้ บริโภคกาม ดวยวิบากกรรมนั้น
ภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้ ไดรับคํากลาวตูทั้งหมด เพราะ
นางสุนทรีเปนเหตุ ในกาลกอน เราไดฆาพี่-นอง
ชายตางมารดากัน เพราะเหตุแหงทรัพย จับโยนลง
ในซอกเขาแลวเอาหินทับถม ดวยวิบากกรรมนั้น
พระเทวทัตจึงกลิ้งหิน สะเก็ดหินจึงกลิ้งมากระทบ
นิ้วหัวแมเทาเรา ในกาลกอน เราเปนเด็ก เลนอยูที่
หนทางใหญเห็นพระปจเจกพุทธเจาแลวจุดไฟเผา
ดักไวทั่วหนทาง ดวยวิบากกรรมนั้น ในภพหลังสุด
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นี้ พระเทวทัต จึงชักชวนนายขมังธนูผฆู าคน เพื่อ
ใหฆาเรา ในกาลกอน เราเปนนายควาญชาง ไดไส
ชางใหจับพระปจเจกมุนีผูสูงสุด ทั้งที่กาํ ลังเที่ยว
บิณฑบาตอยู ดวยวิบากกรรมนั้น ชางนาฬาคิรีเชือก
ซับมันดุราย วิง่ แลนเขาไปในซอกเขาเบือ้ งหนาผู
ประเสริฐ ในกาลกอน เราเปนพระราชาชาตินักรบ ฆา
บุรษุ เปนอันมากดวยหอก เพราะวิบากกรรมนั้น เรา
ถูกไฟไหมอยางเหลือทนในนรก ดวยเศษกรรมนั้น
บัดนี้ ไฟนั้นไหมผิวหนังที่เทาของเราทั้งสิ้น เพราะวา
กรรมยังไมหมดไป ในกาลกอน เราเปนเด็กชาว
ประมงอยูในเกวัฏคาม เห็นคนฆาปลาแลวเกิดความ
ดีใจ ดวยวิบากกรรมนั้น เราจึงปวดศีรษะ เมื่อครั้งพวก
เจาศากยะลูกเบียดเบียนเพราะถูกเจาวิฑูฑภะฆา เรา
ไดบริภาษพระสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัย ของ
พระพุทธเจานามวาปุสสะวา ทานจงเคี้ยว จงกินแต
ขาวแดง อยากินขาวสาลีเลย ดวยวิบากกรรมนั้น
เราอันพราหมณนิมนตแลว อยูในเมืองเวรัญชา ใน
คราวนั้นบริโภคขาวแดง ตลอดสามเดือน เมื่อนัก
มวยกําลังชกกัน เราไดเบียดเบียนบุตรนักมวยปล้ํา
ดวยวิบากกรรมนัน้ เราจึงปวดหลัง เมื่อกอนเราเปน
หมอรักษาโรค ไดใหเศรษฐีบุตรถายยา ดวยวิบาก
กรรมนั้น เราจึงเปนโรคปกขันทิกาพาธ โรคลงแดง
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เราชื่อวาโชติปาละไดกลาวกะพระสุคตเจา พระนาม
วากัสสปะในคราวนั้นวา จักมีโพธิมณฑลแตที่ไหน
โพธิญาณทานไดยากอยางยิ่ง ดวยวิบากกรรมนั้น เรา
ไดกระทํากรรมที่ทําไดยากเปนอันมาก ที่ตําบลอุร-ุ
เวลาเสนานิคม ๖ พรรษา แตนั้นจึงไดบรรลุพระโพธิญาณ แตเราก็มไิ ดบรรลุพระโพธิญาณดวยทางนี้
เราอันบุรพกรรมตักเตือนแลว จึงแสวงหาโดยทางผิด
บัดนี้ เราเปนผูสิ้นบุญสินบาปแลว เวนจากความเรารอนทั้งปวง ไมมีความเศราโศก ไมมีความคับแคน
ดับสนิทหาอาสวะมิได พระชินเจาทรงบรรลุพลัง
แหงอภิญญาทั้งปวง ทรงพยากรณโดยหวังประโยชน
แกภิกษุสงฆ ที่สระใหญ ชื่อ อโนดาต ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสุนทรีสูตรที่ ๘
๙. อุปเสนวังคันตปุตตสูตร
วาดวยชีวิตไมเดือดรอน
[๑๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรหลีกเรนอยูในที่ลบั
ไดเกิดความปริวิตกแหงใจขึ้น
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อยางนี้วา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดาของเรา เราออกบวชเปนบรรพชิตใน
ธรรมวินัยอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว เพื่อนพรหมจรรยของเรามีศีล
มีธรรมอันงาม เราเปนผูกระทําบริบูรณในศีลทั้งหลาย เปนผูมีจิตตั้งมั่น
แนวแนเปนอันดี เราเปนพระอรหันตขีณาสพ และเราเปนผูมีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก ชีวิตของเราเจริญ ความตายของเราเจริญ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรดวยพระหฤทัยแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ใน
เวลานั้นวา
ชีวติ ยอมไมทําใหผูใดเดือดรอน ผูนั้นยอมไม
เศราโศกในที่สุดคือมรณะ ถาวาผูนั้นมีบทอันเห็น
แลวไซร เปนนักปราชญ ยอมไมเศราโศกในทาม
กลางแหงสัตวมีความโศก ภิกษุผูมีภวตัณหาอันตัด
ขาดแลว มีจิตสงบ มีชาติสงสารสิ้นแลว ยอมไม
มีภพใหม.
จบอุปเสนวังคันตปุตตสูตรที่ ๙
อรรถกถาอุปเสนวังคันตปุตตสูตร
อุปเสนวังคันตปุตตสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อุปเสโน ในบทวา อุปเสนสฺส นี้ เปนชื่อของพระเถระ
นั้น. ก็เพราะทานเปนบุตรของทานวังคันตพราหมณ เขาจึงเรียกวา
วังคันตบุตร.
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ความพิสดารวา พระเถระนี้ เปนนองชายของทานพระสารีบุตร
บวชในพระศาสนา เมื่อยังไมทรงบัญญัติสิกขาบทอุปสมบทได ๒ พรรษา
เปนพระอุปชฌาย ใหอุปสมบทภิกษุรูปหนึ่งพรอมกับภิกษุนั้นไปอุปฏฐาก
พระผูมีพระภาคเจา ถูกพระผูมีพระภาคเจา ตรัสถามวา ภิกษุนั้นเปน
สัทธิวิหาริกของเธอแลวทรงติเตียนโดยนัยอันมาในขันธกะวา ดูกอน
โมฆบุรุษ เธอเวียนมาเพื่อความเปนคนมักมากเร็วเกินไป คือการเนื่อง
ดวยคณะ เปนผูมีใจสลดเหมือนมาที่ถูกตีดวยแส จึงเกิดอุตสาหะขึ้นวา
แมถาบัดนี้เราอาศัยบริษัทถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียน และก็เพราะ
อาศัยบริษัทเหมือนกัน จึงไดรับการสรรเสริญดังนี้แลว จึงสมาทานธุตธรรมทั้งหมดประพฤติเริ่มวิปสสนา ไมนานนักก็ไดอภิญญา ๖ บรรลุ
ปฏิสัมภิทา เปนพระมหาขีณาสพใหนิสิตของตนทรงธุดงคเหมือนกัน
พรอมกับนิสิตเหลานั้น จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดรับการ
สรรเสริญจากสํานักพระผูมีพระภาคเจา เนื่องดวยบริษัทโดยนัยที่มาแลว
ในสันถตสิกขาบทวา อุปเสน บริษทั นี้ของเธอนาเลื่อมใสแล จึงทรง
สถาปนาไวในเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกของเรา
ผูมีความเลื่อมใสรอบดาน คืออุปเสนวังคันตบุตรเปนเอตทัคคะ ในบรรดา
พระมหาสาวก ๘๐ รูป ทานก็จัดเขาในภายในรูปหนึ่ง. วันหนึ่งทานกลับ
จากบิณฑบาตภายหลังภัต เมื่อพวกอันเตวาสิกไปสูที่พักกลางวันของ
ตน ๆ จึงถือเอาน้ําจากหมอน้ําลางเทาแลว ลูบตัวใหเย็นลาดทอนหนัง
แลวนั่งพักผอนกลางวัน นึกถึงคุณความดีของตน. พวกนิสิตของทาน
หลายรอยหลายพันรูปชวยกันบํารุงทานไมขาดสาย. ทานสงมนสิการมุง
ตรงพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาวา อันดับแรกคุณความดีของสาวกเรา
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ยังมีประมาณถึงเพียงนี้ พระคุณของพระศาสดาของเราจะเปนเชนไรหนอ.
พวกนิสิตเหลานั้น หลายพันโกฏิ พากันบํารุงทานตามสมควรแกพลังญาณ.
ทานระลึกถึงพระคุณของพระศาสดา อันเหมาะสมแกภาวะที่ปรากฏเเจมแจง โดยนัยมีอาทิวา พระศาสดาของเราทรงมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้
มีปญญาอยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้ และโดยนัยมีอาทิวา แมเพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ แต
นั้นจึงระลึกถึงคุณของพระธรรมโดยนัยมีอาทิวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว และคุณของพระอริยสงฆ โดยนัยมีอาทิวา พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว เมื่อคุณของพระรัตนตรัย ปรากฏแจมแจง ดวย
อาการอยางนี้ พระมหาเถระจึงมีใจชื่นชมเบิกบาน นั่งเสวยปติและโสมนัส
อันโอฬาร มีโวการมีอาการเปนอเนก. เพื่อจะแสดงถึงเนื้อความนั้น
ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ทานพระอุปเสนวังคันตบุตร อยูใ นทีล่ ับ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รโหคตสฺส แปลวา อยูในที่ลับ. บทวา
ปฏิสลฺลีนสฺส ไดแก เปนผูโดดเดี่ยว. บทวา เอว เจตโส ปริวิตกฺโก
อุทปาทิ ความวา ความวิตกแหงจิต ซึ่งมีอาการที่จะกลาวในบัดนี้ เกิด
ขึ้นแลวดวยอาการอยางนี้. บทวา ลาภา วต เม ความวา ความได
อัตภาพเปนมนุษย การอุบัติแหงพระพุทธเจา การมีศรัทธา และการ
บรรลุมรรคผลเปนตนเหลานั้น จัดเปนลาภของเราอันนาอัศจรรยจริง
หนอ. บทวา สุลทฺธ วต เม ความวา การบรรพชาอุปสมบทและการ
เขาไปนั่งใกลพระรัตนตรัยเปนตน เราไดแลวในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจานี้นั้น เราไดดีแลวจริงเชียวหนอ. ทานกลาวเหตุในขอนั้น
โดยนัยมีอาทิวา สตฺถา จ เม ดังนี้.
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พึงทราบวินิจฉัยในบทวา สตฺถา วต เม เปนตนนั้น ชื่อวา สตฺ ถา
เพราะพร่ําสอนเหลาสัตวตามสมควรดวยประโยชนในภพนี้ ประโยชนใน
ภพหนา และปรมัตถประโยชน. ชื่อวา ภควา เพราะเหตุมีความเปนผู
มีภาคยธรรมเปนตน. ชื่อวา อรห (พระอรหันต) เพราะเปนผูไกลจาก
กิเลสทั้งหลาย ๑ เพราะกําจัดซี่กําแหงสังสารจักร ๑ เพราะกําจัดขาศึกคือ
กิเลส ๑ เพราะเปนผูสมควรแกสักการะมีปจจัยเปนตน ๑ เพราะไมมีที่
ลับในการทําบาป ๑. ชือ่ วา สัมมาสัมพุทธ เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวง
โดยชอบ และดวยพระองคเอง ในขอนี้มีความสังเขป เพียงเทานี้.
สวนความพิสดารควรคนดูในพุทธานุสตินิเทศ ในคัมภีรวิสุทธิมรรคเถิด.
บทวา สฺวากฺขาเต แปลวา ตรัสดีแลว คือตรัสใหนําสัตวออกจากทุกข
โดยสวนเดียว. บทวา ธมฺมวินเย ไดแก ปาพจน. จริงอยู ปาพจนนั้น
ทานเรียกวา ธรรมวินัย เพราะทรงไวซึ่งผูปฏิบัติตามที่พร่ําสอน จากการ
ตกไปในสังสารทุกข และเพราะกําจัดกิเลสมีราคะเปนตน. บทวา สพฺรหฺมจาริโน ความวา ชื่อวา สพรหมจารี เพราะประพฤติ คือปฏิบตั ิสม่ําเสมอ ซึ่งพระศาสนาคือพรหม เพราะอรรถวาประเสริฐ ไดแก
อริยมรรคสัจจะ ของพระผูมีพระภาคเจา. บทวา สีลวนฺโต ไดแก ผูมี
ศีล คือศีลในมรรคและศีลในผล. บทวา กลฺยาณธมฺมา ความวา
ชื่อวา ผูมีกลั ยาณธรรม เพราะมีธรรมอันงามคือดี เชน สมาธิ ปญญา
วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะเปนตน. ดวยคํานี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรง
แสดงขอปฏิบัติอันดีแกพระสงฆ. ดวยบทวา สีเลสุ จมฺหิ ปริปูริการี นี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา แมเราบวชแลว ก็มิไดกลาวติรัจฉานกถา
เปนผูมากไปดวยความเพียรอันมั่นคงอยู โดยที่แท เราบําเพ็ญศีลทั้ง ๔ มี
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ปาฏิโมกขสังวรศีลเปนตน ไมใหขาด ไมใหทะลุ ไมใหดาง ไมใหพรอย
ใหเปนไท ใหเปนศีลอันวิญูชนสรรเสริญ ใหเปนศีลอันตัณหาและทิฏฐิ
แตะตองไมได ใหบรรลุเฉพาะอริยมรรคเทานั้น. ดวยคํานี้ทรงแสดงถึง
ความเพียบพรอมดวยอริยผลทั้งสองเบื้องต่ําของพระองค. จริง พระโสดา
บันและพระสกทาคามี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย. บทวา
สุสมาหิโต จมฺหิ เอกคฺคจิตฺโต ความวา เราเปนผูมีจิตตั้งมั่นดวยสมาธิ
ตางโดยอุปจารและอัปปนา และเปนผูมีจิตไมฟุงซาน แมโดยประการ
ทั้งปวง. ดวยคําคือความเปนผูกระทําใหบริบูรณในสมาธินี้ ทรงแสดง
ถึงความเพียบพรอมดวยอริยผลที่ ๓ ของพระองค. จริงอยู พระอนาคามี
เปนผูกระทําใหบริบูรณในสมาธิ. บทวา อรหา จมฺหิ ขีณาสโว ความ
วา เราเปนผูชื่อวา ขีณาสพ เพราะอาสวะมีกามาสวะเปนตน สิ้นไปโดย
ประการทั้งปวง เพราะเหตุนั้นนั่นแล เราจึงเปนผูชื่อวา สิ้นกิเลสเครื่อง
พยุงสัตวไวในภพ และชือ่ วา เปนพระอรหันตเพราะเปนทักขิไณยบุคคลผู
เลิศในโลก พรอมทั้งเทวโลก. ดวยคํานี้ ทรงแสดงถึงความที่พระองค
ทรงกระทํากรณียกิจเสร็จแลว. บทวา มหิทฺธิโก จมฺหิ มหานุภาโว
ความวา เราชื่อวาเปนผูมีฤทธิ์มาก เพราะประกอบดวยความเปนผูมีความ
ชํานาญมากในฤทธิ์มีการอธิฏฐานและมีการกระทําใหเปนตาง ๆ เปนตน
และชื่อวา มีอานุภาพมาก เพราะเพียบพรอมดวยบุญญานุภาพ และ
คุณานุภาพอันโอฬาร. ดวยคํานี้ พระองคทรงแสดงถึงการประกอบดวย
โลกิยอภิญญา และอนุปพุ พวิหารสมาบัติ ๙ ของพระองค. จริงอยู พระสาวกชื่อวา เปนอริยะ เพราะเปนผูชํานาญในอภิญญาทั้งหลาย ชื่อวา มี
ฤทธิ์มาก เพราะยังสิ่งตามที่ตนปรารถนาใหสําเร็จ และชื่อวามีอานุภาพ
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มากเพราะชําระสันดานใหหมดจด ดวยอุปนิสัยสมบัติในปางกอน และ
ดวยวิหารสมาบัติตาง ๆ แล. บทวา ภทฺทก เม ชีวิต ความวา กายนี้
ของเราผูประกอบคุณมีศีลอยางนี้เปนตน ยังทรงอยูเพียงใด ประโยชน
สุขนั่นแล ก็ยังเจริญอยูแกหมูสัตวเพียงนั้น ถึงชีวิตของเรา ก็ชื่อวา เจริญ
คือ ดีงาม เพราะวาเปนบุญเขต. ดวยบทวา ภทฺทก มรณ นี้ พระองค
ทรงแสดงถึงความเปนผูคงที่ ในอรรถทั้ง ๒ วา ก็ถาเบญจขันธนี้
จะดับไปในวันนี้ หรือในขณะนี้แหละ เหมือนไฟหมดเชื้อฉะนั้น แม
มรณะ คือ ปรินิพพานอันหาปฏิสนธิมิไดของเรานั้น ก็จัดเปนความดี.
ดังนั้น พระมหาเถระ จึงตรึกถึงความที่ตนมีโสมนัสอยางโอฬาร ดวย
ความนับถือมากในธรรม และดวยการเสวยปติอันเกิดแตธรรม เพราะตน
ยังละความหนาไปดวยความเยอหยิ่งในโสมนัสไมได.
พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั้นแล ทรงทราบเรื่องนั้น
ดวยพระสัพพัญุตญาณ จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันประกาศความเปน
ผูคงที่ของทานทั้งในชีวิต และมรณะ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ
โข ภควา ฯ เป ฯ อุทาเนสิ ดังนี้ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ชีวิต น ตปติ ความวา ชีวิตยอม
ทําบุคคลผูเปนพระขีณาสพ ไมใหเดือดรอน คือไมใหลําบากเพราะความ
เกิดขึ้นแหงขันธตอไป ไมมีโดยประการทั้งปวง. อีกอยางหนึ่ง ชีวิตที่
เปนปจจุบันนั่นแล ยอมไมเบียดเบียน เพราะประกอบดวยสติสัมปชัญญะ
ในที่ทุกสถาน เหตุถึงความไพบูลยดวยสติปญญา เพราะชีวิตนั้นเปนสังขตธรรมโดยประการทั้งปวง. จริงอยู อันธปุถุชนผูคบหาคนชั่ว มากไป
ดวยอโยนิโสมนสิการ ไมบําเพ็ญกุศล ไมบําเพ็ญบุญ ยอมเดือดรอน
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ดวยความเดือดรอน มีอาทิวา เราไมไดทํากรรมดีไวหนอ เพราะเหตุนั้น
ชีวิตของเขาจึงทําใหเขาเดือดรอน. ฝายบุคคลนอกนี้ ผูไมทําบาป ทําแต
บุญ หรือพระเสขบุคคล ๗ จําพวก กับกัลยาณปุถุชน ยอมไมเดือดรอน
ดวยความเดือดรอนในภายหลัง เพราะเวนจากธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
เดือดรอน และเพราะประกอบดวยธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน เพราะเหตุนั้น ชีวิตของเขาเหลานั้น จึงไมเดือดรอน. สวนใน
พระขีณาสพ ไมจําตองกลาวถึงเลย เพราะเหตุนั้น ทานจึงแตงอรรถวรรณนา ดวยอํานาจปวัตติทุกข. บทวา มรณนฺเต น โสจติ ความวา
ในที่สุด คือในที่สุดรอบกลาวคือมรณะ หรือในเวลาใกลจะตาย เขายอม
ไมเศราโศก เพราะถอนความโศกขึ้นได ดวยอนาคามิมรรคนั้นเอง. บทวา
สเว ทิฏปโท ธีโร โสกมชฺเฌ น โสจติ ความวา เขาชื่อวาเห็นบท
เพราะเห็นบทธรรม ๔ มี อนภิชฌาเปนตน หรือเห็นพระนิพพานนั่นเอง
ชื่อวาเปนนักปราชญ คือพระขีณาสพ เพราะเพียบพรอมดวยปญญา
แมตั้งอยูในทามกลางแหงสัตว ผูยังไมปราศจากราคะ อันไดนามวาโสกะ
เพราะมีความโศกเปนธรรม หรือในทามกลางแหงโลกธรรมอันเปนเหตุ
แหงความโศก ยอมไมเศราโศก.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงความที่ภิกษุนั้น ไมมีเหตุแหงความโศกโดย
ประการทั้งปวง จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา อุจฺฉินนฺ ภวตณฺหสฺส ดังนี้.
ในคําวา อุจฺฉินนฺ ภวตณฺหสฺส นั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ภวตัณหา
อันผูใดตัดขาดแลวโดยประการทั้งปวง ดวยอรหัตมรรค ผูนั้น ชื่อวามี
ภวตัณหาอันตัดขาดแลว. ภิกษุนั้น คือภิกษุผูขีณาสพ ชื่อวาผูมีจิตสงบ
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เพราะสงบกิเลสที่เหลือไดเด็ดขาด. บทวา วิกฺขีโณ ชาติสสาโร ความวา
สงสารมีความเกิดเปนตน ซึ่งมีลักษณะดังกลาวแลววา
ลําดับแหงขันธธาตุและอายตนะ เปนไปไมขาด
สาย ทานเรียกวา สงสาร ดังนี้
สิ้นแลวโดยพิเศษ. เพราะเหตุไร ? เพราะภพใหมของภิกษุนั้นไมมี
อธิบายวา เพราะเหตุที่พระอริยบุคคลนั้น คือเห็นปานนั้น ไมเกิดอีก
ตอไป ฉะนั้นสงสารคือความเกิดของทานจึงสิ้นไป. ก็เพราะเหตุไร ทาน
จึงไมเกิดอีก ? ควรพูดอีกวา เพราะทานตัดภวตัณหาไดเด็ดขาด และเปน
ผูมีจิตสงบ. อีกอยางหนึ่ง พึงประกอบ ความวา สงสารคือชาติสิ้นแลว
เพราะเหตุนั้นแล ทานจึงไมเกิดอีก.
จบอรรถกถาอุปเสนวังคันตปุตตสูตรที่ ๙
๑๐. สารีปุตตสูตร
วาดวยผูมีจิตสงบระงบ
[๑๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
ทานพระสารีบุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง พิจารณาความสงบระงับของ
ตนอยู ในทีไ่ มไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูม ีพระภาคเจาไดทรงเห็น
ทานพระสารีบุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง พิจารณาความสงบระงับของตน
เองในที่ไมไกล.
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุผูจิตสงบระงับ มีตัณหาอันจะนําไปในภพ
ตัดขาดแลว ชาติสงสารสิ้นแลว พนแลวจากเครื่อง
ผูกแหงมาร.
จบสารีปุตตสูตรที่ ๑๐
จบเมฆิยวรรคที่ ๔
อรรถกถาสารีปุตตสูตร
สารีปุตตสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อตฺตโน อุปสม ความวา ความสงบกิเลสของตนไดเด็ดขาด ดวยอรหัตมรรค อันเปนเหตุแหงการบรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณ.
ก็ทานพระสารีบุตร เห็นประจักษความเดือดรอน ความกระวน
กระวาย ความเรารอน และความทุกข อันเกิดแตกิเลสมีราคะเปนตน
และทุกขมีชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ และปริเทวะเปนตน มีอภิสังขาร
คือกิเลสเปนเหตุ ของเหลาสัตวผูยังไมสงบกิเลสแลว พิจารณาทุกขมีวัฏฏะ
เปนมูลของสัตวเหลานั้น ทั้งในอดีตและอนาคต แผกรุณาหวนระลึกถึง
ทุกขมีประมาณไมนอย แมที่ตนเคยเสวยในคราวเปนปุถุชน หรือที่มี
กิเลสเปนเหตุ จึงพิจารณาเนือง ๆ ถึงความสงบกิเลสของตนวา กิเลสอัน
เปนเหตุแหงทุกขมากมายชื่อเชนนี้ บัดนี้ เราละไดเด็ดขาดแลว. อนึ่ง
เมื่อจะพิจารณา ยอมพิจารณาถึงความสงบกิเลสโดยถองแท ดวยมรรค-
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ญาณนั้น ๆ วา กิเลสมีประมาณเทานี้ สงบแลวดวยโสดาปตติมรรค
ประมาณเทานี้ สงบแลวดวยสกทาคามิมรรค ประมาณเทานี้ สงบแลว
ดวยอนาคามิมรรค ประมาณเทานี้ สงบแลวดวยอรหัตมรรค. ดวยเหตุ
นั้น ทานจึงกลาววา อตฺตโน อุปสม ปจฺจเวกฺขมาโน ดังนี้เปนตน.
อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา พระเถระเขาอรหัตผลสมาบัติ พิจารณา
สมาบัตินั้นแลว พิจารณาความสงบเนือง ๆ อยางนี้วา ภาวะที่อุปสมะนี้
มีความสงบและประณีต เพราะเปนอารมณแหงอสังขตธาตุ อันมีความ
สงบโดยสิ้นเชิง และเพราะสงบกิเลสโดยชอบดวยตนเอง. สวนอาจารย
พวกอื่นกลาววา ก็ในที่นี้ อรหัตผลอันเกิดในที่สุดแหงความสงบกิเลสได
เด็ดขาด ชื่อวาอุปสมะ ทานนั่งพิจารณาอุปสมะนั้นอยู.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยอาการทั้งปวง
ถึงอรรถคือการพิจารณา การละกิเลสอันเปนเหตุใหทานพระสารีบุตรมี
ปญญามากเปนตน ไมทั่วไปแกสาวกอื่น ในบรรดาสาวกทั้งหลาย หรือ
พระอรหัตผล ซึ่งกลาวโดยปริยายแหงอุปสมะ จึงทรงเปลงอุทานนี้ อัน
แสดงอานุภาพของอุปสมะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปสนฺตสนฺตจิตฺตสฺส ความวา ชื่อวา
ผูมีจิตสงบระงับ เพราะทานเปนผูมีจิตสงบระงับนั่นเอง. จริงอยู จิต
ชื่อวา เขาไปสงบ เพราะกิเลสเขาไปสงบ โดยขมไวไดดวยสมาบัติ ทาน
จึงไมกลาววา อุปสนฺตสนฺต ความสงบระงับ โดยประการทั้งปวง เพราะ
อุปสมะนั้นยังไมสงบสิ้นเชิง เพราะไมเหมือนสงบดวยอรหัตมรรค. สวน
จิตของทานผูชื่อวาพระอรหันต เพราะทานตัดกิเลสไดเด็ดขาดทีเดียว เปน
กิเลสที่สงบดวยมรรคเบื้องต่ําอันสัมปยุตดวยสมถะและวิปสสนา โดยเปน
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ภาวะไมจําตองสงบกิเลสอีก ทานจึงเรียกวาสงบระงับ เพราะสงบไดอยาง
สิ้นเชิง.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ชื่อวาผูมีจิตสงบระงับ เพราะทานมี
จิตสงบระงับนั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง อุปสมะ ทานเรียกวา อุปสันตะ.
เพราะฉะนั้น บทวา อุปสนฺตสนฺตจิตฺตสฺส จึงหมายความวา ผูมีจิตสงบ
โดยเขาไปสงบอยางสิ้นเชิง. อีกอยางหนึ่ง พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดง
วา เมื่อพระขีณาสพทั้งหมด สงบกิเลสไดเด็ดขาด แตความสงบกิเลส
ของพระธรรมเสนาบดียังมีพิเศษ อันเปนเหตุถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ
ไมทั่วไปแกสาวกอื่น ในบรรดาสาวกทั้งหลาย จึงตรัสใหพิเศษดวย อุปสนฺต ศัพทวา อุปสนฺตสนฺตจิตฺตสฺส ผูมีจิตสงบระงับ.
ในขอนั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ :- จิตสงบอยางยิ่งคือมั่นคง ชื่อวา
อุปสนฺต จิตที่สงบระงับ ดวยอุปสันตจิตนั้นแหละ ชื่อวาอุปสันตสันตจิต.
จิตของทานเปนเชนนั้น คําทั้งหมด เหมือนกับคําที่มีในกอนนั้นแล.
จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสสรรเสริญชมเชยทานพระสารีบุตร
นั้น โดยอเนกปริยาย โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรมี
ปญญามาก มีปญญาแนนหนา มีปญญาราเริงใจ มีปญญาเร็ว มีปญญา
เฉียบแหลม มีปญญาเปนเหตุตรัสรู. บทวา เนตฺติจฺฉินฺนสฺส ความวา
ภวตัณหา ทานเรียกวา เนตติ เพราะนําสังสารวัฏไป. ชื่อวา ผูมีเนตติจฉินนะ เพราะทานตัดเนตติไดขาดแลว. ของทานผูมีเนตติขาดแลวนั้น
อธิบายวา ผูละตัณหาไดแลว. บทวา มุตฺโต โส มารพนฺธนา ความวา
ผูนั้น คือผูเปนอยางนั้น ไดแกผูมีกิเลสเครื่องพยุงสัตวไวในภพหมดสิ้น
แลว หลุดพนแลว จากเครื่องผูกแหงมารทั้งปวง ทานไมมีกิจที่จะตอง
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ทํา เพราะทานพนจากเครื่องผูกแหงมาร เพราะฉะนั้น พระธรรมเสนาบดี จึงพิจารณาความสงบของตน. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสารีปุตตสูตรที่ ๑๐
จบเมฆิยวรรควรรณนาที่ ๔
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เมฆิยสูตร ๒. อุทธตสูตร ๓. โคปาลสูตร ๔. ชุณหสูตร
๕. นาคสูตร ๖. ปณโฑลภารทวาชสูตร ๗. สารีปตุ ตสูตร ๘. สุนทรีสูตร ๙. อุปเสนวังคันตปุตตสูตร ๑๐. สารีปุตตสูตร และอรรถกถา.
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โสณเถรวรรคที่ ๕
๑. ราชสูตร
วาดวยไมมีผูเปนที่รักกวาตน
[๑๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยูบนปราสาทอันประเสริฐชั้นบน พรอมดวย
พระนางมัลลิกาเทวี ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลตรัสถามพระนาง
มัลลิกาเทวีวา ดูกอนนางมัลลิกา มีใครอื่นบางไหมที่นองรักยิ่งกวาตน
พระนางมัลลิกากราบทูลวา พระพุทธเจาขา หามีใครอื่นที่หมอมฉันจะรัก
ยิ่งกวาตนไม ก็ทูลกระหมอมเลามีใครอื่นที่รักยิ่งกวาพระองค เพคะ.
ป. ดูกอนนองมัลลิกา แมฉันก็ไมรักใครอื่นยิ่งกวาตน.
ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทแลว เสด็จ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมแลวประทับนั่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันอยูบนปราสาทกับพระนางมัลลิกาเทวี ได
ถามพระนางมัลลิกาเทวีวา มีใครอื่นที่นองรักยิ่งกวาตน เมื่อหมอมฉัน
ถามอยางนี้ พระนางมัลลิกาเทวีกลาววา พระพุทธเจาขา หามีใครอื่นที่
หมอมฉันจะรักยิ่งกวาตนไม ก็ทลู กระหมอมเลามีใครอื่นที่รักยิ่งกวาพระองค หมอมฉันเมื่อถูกถามเขาอยางนี้ จึงไดตอบพระนางมัลลิกาวา แม
ฉันก็ไมมีใครอื่นที่จะรักยิ่งกวาตน.
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ใคร ๆ ตรวจตราดวยจิตทั่วทุกทิศแลว หาไดพบ
ผูเปนที่รักยิ่งกวาตนในที่ไหน ๆ ไมเลย สัตวเหลาอื่น
ก็รกั ตนมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผูรักตนจึงไม
ควรเบียดเบียนผูอื่น.
จบราชสูตรที่ ๑

มหาวรรควรรณนาที่ ๕

*

อรรถกถาราชสูตร
ราชสูตรที่ ๑ แหงมหาวรรค มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มลฺลิกาย เทวิยา สทฺธึ ความวา กับพระมเหสีของพระองค
ทรงพระนามวา มัลลิกา. บทวา อุปริปาสาทวรคโต ไดแก อยูชั้นบน
ปราสาทอันประเสริฐ. บทวา โกจฺโ อตฺตนา ปยตโร ความวา
ใคร ๆ อื่นที่เธอจะพึงรักยิ่งกวาตนมีอยูหรือ ?
เพราะเหตุไร พระราชาจึงตรัสถาม. เพราะพระนางมัลลิกานี้ เปน
ธิดาของนายมาลาการผูเข็ญใจในกรุงสาวัตถี วันหนึ่ง ซื้อขนมจากตลาด
ไปสวนดอกไม คิดวาจักกิน จึงเดินไปพบพระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวย
ภิกษุสงฆ กําลังเขาไปภิกษาจารสวนทางมา มีจิตเลื่อมใส ไดถวายขนม
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาทรงแสดงอาการประทับนั่งในที่
*บาลีเปนโสณเถรวรรค.
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เห็นปานนั้น พระอานนทเถระไดปูจีวรถวาย. พระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งในที่นั้น ทรงเสวยขนมนั้นแลวบวนพระโอษฐ ทรงทําการ
แยมใหปรากฏ. พระเถระทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากแหง
ทานของหญิงนี้ จักเปนเชนไร. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา อานนท
วันนี้นางไดถวายโภชนะแกตถาคตเปนครั้งแรก ในวันนี้แหละนางจักเปน
อัครมเหสี เปนที่รัก เปนที่โปรดปรานของพระเจาโกศล. ก็ในวันนั้น
นั่นเอง พระราชารบกับหลานในกาสิคาม พายแพหนีมาเขาเมือง หวัง
จะรอใหหมูพลมา จึงเสด็จเขาไปยังสวนดอกไมนั้น. นางมัลลิกานั้น เห็น
พระราชาเสด็จมา จึงปรนนิบัติทาวเธอ. พระราชาทรงโปรดปรานในการ
ปรนนิบัติของนางแลวรับสั่งใหเรียกบิดามา ทรงประทานอิสริยยศเปนอัน
มาก แลวใหนํานางเขามายังภายในพระราชวัง ทรงสถาปนาไวในตําแหนง
อัครมเหสี. ภายหลังวันหนึ่ง พระราชาทรงดําริวา เราใหอิสริยยศเปน
อันมากแกนาง ถากระไร เราพึงถามนางวา ใครเปนที่รักของเธอ นาง
ทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคเปนที่รักของหมอมฉัน แลวจักยอน
ถามเรา เมื่อเปนเชนนี้ เราจักตอบแกนางวา เธอเทานั้นเปนที่รักของเรา.
ดังนั้น พระราชาเมื่อจะทรงทําสัมโมทนียะเพื่อใหเกิดความสนิทสนมกัน
และกัน จึงตรัสถาม. ก็พระเทวี เปนบัณฑิต เปนอุปฏฐายิกาของพระพุทธเจา เปนอุปฏฐายิกาของสงฆ ทรงดําริวา ปญหานี้ไมควรเห็นแก
หนากราบทูลพระราชา เมื่อจะทูลตามความเปนจริงนั้นแหละ จึงทูลวา
พระพุทธเจาขา หมอมฉันไมมีใครอืน่ ที่จะเปนที่รักยิ่งไปกวาตน. พระเทวีแมตรัสแลวประสงคจะกระทําอรรถที่ตนยืนยันใหประจักษแกพระราชา
ดวยอุบาย จึงทูลถามพระราชาเหมือนที่พระราชาตรัสถามเองวา พระ-
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พุทธเจาขา ก็พระองคมใี ครอื่นเปนที่รักยิ่งกวาตน. ฝายพระราชาไม
อาจกลับ (ความ) ได เพราะพระเทวีตรัสโดยลักษณะพรอมทั้งกิจ แม
พระองคเองก็ตรัสโดยลักษณะพรอมทั้งกิจ จึงตรัสยืนยันเหมือนดังพระเทวีตรัสยืนยัน.
ก็ครั้นตรัสยืนยันแลว เพราะความที่พระองคมีปญญาออน จึงทรง
ดําริอยางนี้วา เราเปนพระราชาผูเปนใหญในแผนดิน ครอบครองปกครองปฐพีมณฑลใหญ การจะยืนยันวา เราไมเห็นคนอื่นซึ่งเปนที่รักยิ่ง
กวาตน ดังนี้ ไมสมควรแกเราเลย แตนางนี้ เปนหญิงถอย ชาติชั่ว
เราตั้งไวในตําแหนงสูง ที่ยังไมรักเราผูเปนสามีอยางแทจริง ยังกลาวตอ
หนาเราวา ตนเทานั้นเปนที่รักแกตน ดังนี้ แลวจึงไมพอพระทัยประทวงวา
เธอรักพระรัตนตรัยมากกวาหรือ. พระเทวีกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
หมอมฉันปรารถนาสุขในสวรรค และสุขในมรรคเพื่อตน แมพระรัตนตรัย
หมอมฉันก็รัก เพราะฉะนั้น ตนนั่นแล จึงเปนที่รักยิ่งของหมอมฉัน. ก็
สัตวโลกทั้งหมดนี้ รักคนอื่นก็เพื่อประโยชนตนเองเทานั้น แมเมื่อ
ปรารถนาบุตร ก็ปรารถนาวา บุตรนี้จักเลี้ยงดูเราในยามแก เมื่อปรารถนา
ธิดา ก็ปรารถนาวา ตระกูลของเราจักเจริญขึ้น เมื่อปรารถนาภริยา ก็
ปรารถนาวา จักบําเรอเทาเรา เมื่อปรารถนาแมคนอื่นจะเปนญาติมิตร
หรือพวกพอง ก็ปรารถนาเนื่องดวยกิจนั้น ๆ ดังนั้น ชาวโลก เปนผู
เห็นแตประโยชนตนเทานั้น จึงรักคนอื่น รวมความวา พระเทวี มีความ
ประสงคอยางนี้แล.
ลําดับนั้น พระราชาทรงพระดําริวา นางมัลลิกานี้ เปนผูฉลาด
เปนบัณฑิต เฉียบแหลม กลาววา ตนนั้นแล เปนที่รักยิ่งแกเรา แมตน
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ของเรานั้นแหละ ก็ปรากฏวาเปนที่รัก เอาเถอะ เราจักกราบทูลเรื่องนี้
แดพระศาสดา และเราจะจําเธอไวตามที่พระศาสดาทรงพยากรณแกเรา
ไว. ก็ครั้นทรงดําริอยางนี้แลว จึงเสด็จไปเฝาพระศาสดากราบทูลความ
นั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข ราชา ปเสนทิโกสโล ฯ เป ฯ
ปยตโร ดังนี้เปนตน.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระศาสดาทรงทราบโดย
ประการทั้งปวงซึ่งเนื้อความนี้ คือที่พระราชาตรัสวา สรรพสัตวในโลก
ซึ่งมีตนเปนที่รักยิ่งของตน จึงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึงเนื้อความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา
ความวา สงจิตไปดวยอํานาจการแสวงหาทั่วหมดทั้ง ๑๐ ทิศ. บทวา
เนวชฺฌคา ปยตรมตฺตนา กฺวจิ ความวา คนบางคน มีความอุตสาหะ
อยางแรง แสวงหาบุคคลอื่น ผูเปนที่รักยิ่งแกตน ไมพึงพบ คือไมพึง
ประสบในที่ใดที่หนึ่ง คือในทุกทิศ. บทวา เอว ปโย ปุถุ อตฺตา ปเรส
ความวา สัตวเหลานั้น ๆ ก็มีตนเปนที่รักมาก คือเปนพวก ๆ เหมือน
อยางนั้น คือจะหาใคร ๆ ผูเปนที่รักยิ่งกวาตนไมได. บทวา ตสฺมา น
หึเส ปรมตฺตกาโม ความวา เพราะเหตุที่สัตวทั้งหมดรักตัวเอง คือ
รักสุข เกลียดทุกขอยางนี้ ฉะนั้น ผูรักตนเมื่อปรารถนาหิตสุขเพื่อตน
จึงไมเบียดเบียน ไมฆาสัตวอื่น โดยที่สุดมดดํามดแดง ทั้งไมเบียดเบียน
ดวยปหรณวัตถุ มีฝามือ กอนดิน และทอนไมเปนตน. จริงอยู เมื่อ
ตนทําทุกขใหแกผูอื่น ทุกขนั้นเปนเหมือนกาวออกมาจากกรรมที่ตนทําไว
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แลวนั้น จักปรากฏในตนเวลาใกลตาย. ก็ขอนี้ เปนธรรมดาของกรรม
นั่นแล.
จบอรรถกถาราชสูตรที่ ๑
๒. อัปปายุกาสูตร
วาดวยอายุมารดาของพระโพธิสัตว
[ ๑๑๑ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวลาเย็น
ทานพระอานนทออกจากที่หลีกเรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแต
พระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว พระมารดาของพระผูมีพระภาคเจาทรง
มีพระชนมายุนอยเหลือเกิน เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประสูติได ๗ วัน
พระมารดาของพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จสวรรคต เขาถึงเทพนิกายชั้น
ดุสิต พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ขอนี้เปนอยางนั้น
ดูกอนอานนท ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกอนอานนท มารดาของพระโพธิสัตว
ทั้งหลายมีอายุนอยเหลือเกิน เมื่อพระโพธิสัตวประสูติได ๗ วัน มารดา
ของพระโพธิสัตวยอมทํากาละ เขาถึงเทพนิกายชั้นดุสิต.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งผูเกิดแลว และแมจักเกิด
สัตวทั้งหมดนั้นจักละรางกายไป ทานผูฉลาดทราบ
ความเสื่อมแหงสัตวทั้งปวงนั้นแลว พึงเปนผูมีความ
เพียรประพฤติพรหมจรรย.
จบอัปปายุกาสูตรที่ ๒
อรรถกถาอัปปายุกาสูตร
อัปปายุกาสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คําวา อจฺฉริย ภนฺเต แมนี้ พึงทราบโดยขออัศจรรยที่นาติเตียน
เหมือนในเมฆิยสูตร. บทวา ยาว อปฺปายุกา แปลวา มีอายุนอย
เพียงไร อธิบายวา มีชวี ิตชั่วเวลานิดหนอย. บทวา สตฺตาหชาเต
ความวา ประสูติโดยสัปดาห ๑ ชือ่ วาสัตตาหชาตะ ในเมื่อพระองค
ประสูติได ๗ วัน. อธิบายวา ในวันที่ ๗ ที่พระองคประสูติ. บทวา
ตุสิต กาย อุปปชฺชิ ความวา เขาถึงเทพนิกายชั้นดุสิต โดยการถือ
ปฏิสนธิ.
เลากันมาวา วันหนึง่ ภายหลังภัตร พระเถระนั่งพักผอนกลางวัน
ใสใจถึงพระรูปโฉมของพระผูมีพระภาคเจา อันประดับดวยพระลักษณะ
และพระอนุพยัญชนะ มีพระรูปเลอโฉม เปนทัสนานุตริยะ แลวจึง
คิดวา นาอัศจรรย พระพุทธเจาทั้งหลายเพียบพรอมไปดวยพระรูปกาย
นาชม นํามาซึ่งความเลื่อมใสรอบดาน นารื่นรมยใจ ดังนี้แลว จึงเสวย
ปติและโสมนัสอยางยิ่ง จึงคิดอยางนี้วา ธรรมดามารดาผูบังเกิดเกลา
ถึงจะมีบุตรรูปรางไมดี ก็ยังมีความพอใจ คลายวาบุตรรูปรางดีฉะนั้น
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ก็ถาวา พระนางมหามายาเทวีพระพุทธมารดา ยังทรงพระชนมอยูไซร
พระนางก็จะพึงเกิดปติโสมนัส เพราะไดเห็นพระโฉมของพระผูมีพระภาคเจา เชนไรหนอ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประสูติได ๗ วัน พระเทวี
มหามารดาของเราสวรรคตเปนความเสื่อมอยางใหญหลวงแล. ก็ครั้นคิด
อยางนี้แลว จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลความปริวิตกของตน
เมื่อจะติเตียนการสวรรคตของพระนาง จึงกราบทูลคํามีอาทิวา อจฺฉริย
ภนฺเต.
แตอาจารยบางพวกกลาววา พระนางมหาปชาบดี โคตมี ถึงจะ
วิงวอนขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจา ดวยความยากยิ่ง ก็ยังถูกหาม
แตเราทูลขอดวยอุบายแลว พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงอนุญาตการ
บรรพชา และอุปสมบท ดวยการรับครุธรรม ๘ ประการ พระนาง
รับธรรมเหลานั้นแลว ไดบรรพชาอุปสมบท แลวจึงเกิดบริษัทที่ ๓ ของ
พระผูมีพระภาคเจาขึ้น ไดเปนปจจัยแกบริษัทที่ ๔ ก็ถาพระมหามายาเทวี
พระชนนีของพระผูมีพระภาคเจา ยังทรงพระชนมอยูไซร เมื่อเปนเชนนี้
พระนางกษัตริยพี่นองแมทั้งสองนี้รวมกัน ก็จะพึงทําพระศาสนานี้ให
งดงาม ก็เพราะการนับถือในพระมารดามาก พระผูมีพระภาคเจาพึงทรง
อนุญาตการบรรพชาและอุปสมบทในพระศาสนาแกมาตุคามโดยงายทีเดียว
แตเพราะพระนางมีพระชนมายุนอย การนั้นจึงสําเร็จไดยาก ดวยอธิบาย
ดังวามานี้ พระเถระจึงกราบทูลคํามีอาทิวา อจฺฉริย ภนฺเต ในสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจา ขอนั้นไมใชเหตุ. จริงอยู พระผูมพี ระภาคเจา
เมื่อจะทรงอนุญาตการบรรพชาในศาสนาของพระองคแกพระมารดา หรือ
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มาตุคามอื่น จึงทรงอนุญาตใหรัดกุมทีเดียว ไมใชทรงอนุญาตอยาง
หละหลวม เพราะทรงมีพระประสงคใหพระศาสนาดํารงอยูไดนาน.
ฝายอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา พระเถระมนสิการถึงพระพุทธคุณ
หาที่สุด หาประมาณมิได ไมทั่วไปแกผูอื่น มีทศพลญาณและจตุเวสารัชญาณเปนตน จึงเกิดอัศจรรยจิตขึ้นวา พระพุทธมารดาบริหารพระศาสดาผูเปนอัครบุคคลในโลก ผูมีอานุภาพมากถึงเพียงนี้ ในพระครรภ
ถึง ๑๐ เดือน จักเปนบริจาริกาของใคร ๆ เพราะฉะนั้น ขอนี้จึงไม
สมควร เพราะฉะนั้น ขอที่เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประสูติได ๗ วัน
พระพุทธมารดาสวรรคต และครั้นสวรรคตแลว ทรงอุบัติในชั้นดุสิต นี้
เปนการสมควรแกพระคุณของพระศาสดาอยางแทจริง เมือ่ จะกราบทูล
ความวิตกที่เกิดขึ้นแกตนนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา จึงไดกลาวคํา
มีอาทิวา อจฺฉริย ภนฺเต ดังนี้.
ก็พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงขอที่เมื่อพระโพธิสัตวประสูติได
๗ วัน พระมารดาของพระโพธิสัตวก็สวรรคต จัดเปนการสําเร็จโดย
ธรรมดา จึงตรัสคํามีอาทิวา เอวเมต อานนฺท. ก็ธรรมดานีน้ ั้น พึงทราบ
ดวยสามารถที่พระโพธิสัตวทุกพระองค เคยประพฤติเปนอาจิณวัตรเสมอ
มา เพราะพระโพธิสัตวทุกพระองค ทรงบําเพ็ญพระบารมีแลว บังเกิด
ในชั้นดุสิต ทรงดํารงอยูในดุสิตนั้นตลอดอายุ เมื่อสิ้นอายุ อันเทวดาใน
หมื่นจักรวาลประชุมกันทูลอาราธนา เพื่อใหทรงถือปฏิสนธิในมนุษยโลก
เพื่ออภิสัมโพธิญาณ จึงตรวจดูปริมาณอายุของพระพุทธมารดา เหมือน
ตรวจดูกาล ทวีป ประเทศและตระกูลแลวจึงถือปฏิสนธิ ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาแมนี้ ผูเปนพระโพธิสัตว ดํารงอยูในชั้นดุสิต ก็ฉันนั้น
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เหมือนกัน ทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ประการ ทรงกําหนดปริมาณ
อายุของพระพุทธมารดา ๑๐ เดือนกับ ๗ วัน พอทรงทราบวา นี้เปน
เวลาที่เราจะถือปฏิสนธิ บัดนี้ เราควรอุบัติ ดังนีแ้ ลว จึงทรงถือปฏิสนธิ.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา อปฺปายุกา หิ อานนฺท
โพธิสตฺตมาตโร โหนฺติ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาล กโรนฺติ ความวา กระทํากาละ
โดยสิ้นไปแหงอายุตามที่กลาวแลวนั่นแล ไมใชเพราะมีการประสูติเปน
ปจจัย. จริงอยู สถานที่ที่พระโพธิสัตวอยู ในอัตภาพสุดทายเปนเชน
กับเรือนพระเจดีย ไมใชเปนสถานที่ที่คนเหลาอื่นจะใชสอย และใคร ๆ
ไมอาจที่จะถอดพระมารดาของพระโพธิสัตวออกแลว ตั้งหญิงอื่นไวใน
ตําแหนงอัครมเหสี. เพียงเทานั้นแล จัดเปนประมาณอายุ ของพระโพธิสัตว เพราะฉะนั้น จึงไดทํากาละเสียในเวลานั้น. ก็พระมหาโพธิสัตว
ทั้งหลาย หมายถึงเนื้อความนี้นั่นแล จึงกระทํามหาวิโลกนะ ๕ ประการ.
ถามวา ก็พระมารดาของพระโพธิสัตว ทํากาละในวันไหน ? ตอบวา ใน
มัชฌิมวัย. จริงอยู ในปฐมวัย สัตวทั้งหลายมีฉันทราคะกลาในอัตภาพ
เพราะฉะนั้น หญิงทั้งหลายผูตั้งครรภในคราวนั้น โดยมากไมสามารถ
จะตามรักษาครรภได. หากพึงถือปฏิสนธิไดไซร สัตวที่เกิดในครรภก็จะ
ลําบากมาก. ก็ครั้นลวง ๒ สวนของมัชฌิมวัยไปแลว ในสวนที่ ๓ ครรภ
ก็บริสุทธิ์ เด็กที่เกิดในครรภที่บริสุทธิ์ ก็จะไมมีโรค เพราะฉะนั้น มารคา
ของพระโพธิสัตว จึงไดรับความสมบูรณในปฐมวัย ประสูตใิ นสวนที่ ๓
ของมัชฌิมวัย แลวสวรรคตแล.
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บทวา เอตมตฺถ วิหิตฺวา ความวา ทรงทราบวา อายุในอัตภาพ
ของมารดาพระโพธิสัตว และสรรพสัตวเหลาอื่น มีความตายเปนที่สุด จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึงความอุตสาหะ ในการปฏิบัติที่หาโทษมิได
โดยมุขอันแสดงถึงเนื้อความนั้นอยางแจมแจง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยเกจิ เปนบทแสดงอรรถที่ไมแนนอน.
บทวา ภูตา แปลวา บังเกิดแลว. บทวา ภวิสฺสนฺติ แปลวา จักบังเกิด
ในอนาคต. วา ศัพท เปนวิกัปปตถะ. อป ศัพท เปนสัมปณฑนัตถะ.
ดวย อป ศัพทนั้น ทานสงเคราะหเอาสัตวผูกําลังบังเกิด. ดวยลําดับ
คําเพียงเทานี้ ทานกําหนดถือเอาเหลาสัตว ผูน ับเนื่องในปฏิสนธิดวย
อํานาจกาลมีอดีตกาลเปนตน โดยไมมีสวนเหลือ. อีกอยางหนึ่ง คัพภเสยยกสัตว สัตวผูเกิดในครรภ ตั้งแตเวลาออกจากครรภ ชือ่ วา ภูตา
( สัตวผูเกิดแลว). กอนแตเกิดนั้น ชื่อวาจักเกิด. พวกสังเสทชสัตว
และอุปปาติกสัตว หลังแตปฏิสนธิจิตไป ชื่อวาเกิดแลว. กอนแตนั้น
ชื่อวาจักเกิด เนื่องดวยภพที่จะพึงบังเกิด. หรือวา สัตวแมทั้งหมด
ชื่อวาเกิดแลว เนื่องดวยปจจุบันภพ. ชื่อวาจักเกิด เนื่องดวยภพใหม
ในอนาคต. ผูสิ้นอาสวะ ชื่อวาเกิดแลว. จริงอยู ทานผูสิ้นอาสวะ
เหลานั้น เกิดแลวเทานั้น ก็จักไมเกิดตอไปอีกแล. สัตวเหลาอื่นจากผูสิ้น
อาสวะเหลานั้น ชื่อวาจักบังเกิด. บทวา สพฺเพ คมิสฺสนฺติ ปหาย
เทห ความวา สัตวทั้งปวงตางกันตามที่กลาวแลว และตางกันเปนหลาย
ประเภทโดยภพ กําเนิด คติ วิญญาณฐิติ และสัตตาวาส เปนตนทั้งหมด
จักละ คือทอดทิ้งรางกาย คือสรีระของตนไปสูปรโลก สวนพระอเสขบุคคล
จักไปพระนิพพาน. ในขอนี้ ทานแสดงไววา ใคร ๆ ชื่อวาไมมีการจุติ
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เปนธรรม หามีไม. บทวา ต สพฺพชานึ กุสโล วิทิตฺวา ความวา
ทานผูฉลาด คือบัณฑิต ทราบความเสื่อม คือความหายไป ไดแกความ
ตาย ของสรรพสัตวนี้นั้น หรือวา ทราบถึงความเสื่อม คือความพินาศ
ไดแกความผุพัง ของสรรพสัตวทั้งหมดนั้น ดวยอํานาจมรณานุสติ
หรือดวยอํานาจมนสิการถึงพระไตรลักษณะมี อนิจจตา เปนตน. บทวา
อาตาปโย พฺรหฺมจริย จเรยฺย ความวา เมื่อบําเพ็ญวิปสสนา ชื่อวา
มีความเพียร เพราะประกอบดวยความเพียร คือความเพียรเครื่องเผากิเลส
ชื่อวาปรารภความเพียร ดวยอํานาจสัมมัปปธาน ๔ พึงประพฤติ คือ
ปฏิบัติมรรคพรหมจรรย อันเปนอุบายเครื่องกาวลวงมรณะโดยสิ้นเชิง.
จบอรรถกถาอัปปายุกาสูตรที่ ๒
๓. สุปปพุทธกุฏฐิสูตร
วาดวยการตรัสอริยสัจแกสุปปพุทธกุฏฐิ
[ ๑๑๒ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ในพระนครราชคฤห
มีบุรุษเปนโรคเรื้อนชื่อวาสุปปพุทธะ เปนมนุษยขัดสน กําพรา ยากไร
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมไปดวยบริษัทหมูใหญ ประทับ
นั่งแสดงธรรมอยู สุปปพุทธกุฏฐิไดเห็นหมูมหาชนประชุมกันแตที่ไกล
เทียว ครั้นแลวไดมีความดําริวา หมูมหาชนจะแบงของควรเคี้ยว หรือของ
ควรบริโภคอะไร ๆ ใหในที่นี้แนแท ไฉนหนอ เราพึงเขาไปหาหมูมหาชน เราพึงไดของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภค ในหมูมหาชนนี้เปนแน
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ลําดับนั้นแล สุปปพุทธกุฏฐิไดเขาไปหาหมูมหาชนนั้นแลว ไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ ประทับนั่งแสดงธรรมอยู
ครั้นแลวไดมีความดําริวา หมูมหาชนคงไมแบงของควรเคี้ยวหรือของควร
บริโภคอะไร ๆ ใหในที่นี้ พระสมณโคดมนี้ทรงแสดงธรรมอยูในบริษัท
ถากระไร แมเราก็พึงไดฟงธรรม เขานั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งในบริษัท
นั้นเอง ดวยคิดวา แมเราจักฟงธรรม ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ทรงกําหนดใจของบริษัททุกหมูเหลาดวยพระทัยแลว ไดทรงกระทําไว
ในพระทัยวา ในบริษัทนี้ ใครหนอแลควรจะรูแจงธรรม พระผูม-ี
พระภาคเจาไดทรงเห็นสุปปพุทธกุฏฐินั่งอยูในบริษัทนั้น ครั้นแลวได
ทรงพระดําริวา ในบริษัทนี้ บุรุษนี้แลควรจะรูแจงธรรม พระองค
ทรงปรารภสุปปพุทธกุฏฐิตรัสอนุปุพพีกถา คือ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา
โทษแหงกามอันต่ําทรามเศราหมอง และทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ
เมื่อใด พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบวาสุปปพุทธกุฏฐิมีจิตควร ออน
ปราศจากนิวรณเฟองฟู ผองใส เมื่อนั้น พระองคทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิด
ขึ้นแกสุปปพุทธกุฏฐิในที่นั่งนั้นแลววา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา เหมือนผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น.
[๑๑๓] ลําดับนั้นแล สุปปพุทธกุฏฐิมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรม
อันบรรลุแลว มีธรรมอันรูแจงแลว มีธรรมอันหยั่งถึงแลว ขามความ
สงสัยไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง บรรลุถึงความเปนผูแกลวกลา
ไมเชื่อตอผูอื่นในศาสนาของพระศาสดา ลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระ-
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ผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน
หงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีป
ไวในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปไดฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ
วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึง
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
ลําดับนั้นแล สุปปพุทธกุฏฐิอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครัง้ นั้นแล แมโคลูกออนชนสุปปพุทธกุฏฐิ
ผูหลีกไปไมนานใหลมลง ปลงเสียจากชีวิต ลําดับนั้นแล ภิกษุมากดวย
กันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ สุปปพุทธกุฏฐิอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว กระทํากาละ คติของ
เขาเปนอยางไร ภพหนาของเขาเปนอยางไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุปปพุทธกุฏฐิเปนบัณฑิต
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม และไมเบียดเบียนเราใหลําบากเพราะธรรม
เปนเหตุ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สุปปพุทธกุฏฐิเปนพระโสดาบัน เพราะ
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ความสิ้นไปแหงสังโยชนทั้งสาม มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๑๔] เมื่อพระมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุ
เปนปจจัยเครื่องใหสุปปพุทธกุฏฐิมนุษยขัดสน กําพรา ยากไร พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีแลว สุปปพุทธกุฏฐิเปนเศรษฐีบุตรอยูในกรุงราชคฤหนี้แล เขาออกไปยังภูมิเปนที่
เลนในสวน ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวาตครสิขี กําลังเที่ยวบิณฑบาต
ไปในพระนคร ครั้นแลวเขาดําริวา ใครนี่เปนโรคเรื้อนเที่ยวไปอยู เขา
ถมน้ําลายหลีกไปขางเบื้องซาย เขาหมกไหมอยูในนรกสิ้นปเปนอันมาก
สิ้นรอยป สิน้ พันป สิ้นแสนปเปนอันมาก เพราะผลแหงกรรมนั้นยัง
เหลืออยู เขาจึงไดเปนมนุษยขัดสน กําพรา ยากไร อยูในกรุงราชคฤห
นี้แล เขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว สมาทานศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา ครัน้ อาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลวสมาทาน ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค เปนผูเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส เขา
ยอมไพโรจนลวงเทวดาเหลาอื่นในชั้นดาวดึงสนั้นดวยวรรณะและดวยยศ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
บุรุษผูเปนบัณฑิต พึงละเวนบาปทั้งหลายในสัตว
โลก เหมือนบุรุษผูม ีจักษุ เมื่อทางอื่นที่จะกาวไปมีอยู
ยอมหลีกที่อันไมราบเรียบเสียฉะนั้น.
จบสุปปพุทธกุฏฐิสูตรที่ ๓
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อรรถกถาสุปปพุทธกุฏฐิสูตร
สุปปพุทธกุฏฐิสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ราชคเห สุปฺปพุทฺโธ นาม กุฏ ี อโหสิ ความวา บุรุษคนหนึ่ง นามวา สุปปพุทธะ ไดอยูในกรุงราชคฤห. ก็เขามีตัวถูกโรคเรื้อน
รบกวนอยางหนัก. บทวา มนุสฺสทลิทฺโท ความวา เปนผูเข็ญใจกวาเขา
ทั้งหมดในบรรดามนุษย ในกรุงราชคฤห. ก็เขาเย็บทอนผาเกา ที่พวก
มนุษยทิ้งไว ที่กองหยากเยื่อและที่รั้วเปนตน นุงหม. ถือกระเบื้องไปตาม
เรือน อาศัยขาวตังและภัตที่เปนเดนไดมาเลี้ยงชีพ. แมของนั้น เขาก็ไม
ไดตามความตองการ เพราะกรรมที่ตนทําไวในปางกอน. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา เปนมนุษยขัดสน. บทวา มนุสสฺ กปโณ ไดแก ใน
บรรดามนุษย เขาถึงความกําพราอยางยิ่ง. บทวา มนุสฺสวราโก ไดแก
ผูยากไร เพราะถูกพวกมนุษยติเตียนและดูหมิ่น. บทวา มหติยา ปริสาย
ความวา ดวยภิกษุบริษัท และอุบาสกบริษัทหมูใหญ.
ไดยินวา วันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ทรงเสวยบิณฑบาตที่พวก
ภิกษุไดมาดวยดี เสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตร แวดลอมดวยภิกษุ
จํานวนเล็กนอย เสด็จออกรอคอยการมาของอุบาสกผูถวายทาน และภิกษุ
ที่เหลือ ไดประทับยืนในถิ่นที่รื่นรมยแหงหนึ่ง ภายในพระนครนั่นเอง.
ในทันใดนั่นเอง ภิกษุทงั้ หลายมาจากที่นั้น ๆ พากันแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา. ฝายอุบาสกทั้งหลาย เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ดวย
หมายใจวาจักฟงอนุโมทนา ถวายบังคมแลวกลับมา. ไดมกี ารประชุม
ใหญขึ้นแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอาการนั่ง. ในขณะนั้นนั่นเอง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 496

ภิกษุทั้งหลายปูลาดอาสนะอันสมควรแดพระพุทธเจา. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําประเทศนั้นทั้งสิ้น ใหสวางไสว ดวยพระรูปโฉมอันหา
อุปมามิได อันรุงโรจนดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ซึ่งประดับ
ดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ อันรุงเรืองแวดลอมไปดวยพระรัศมีขาง
ละวา อันฉายพระพุทธรังสี มีพรรณะ ๖ ประการ คือ เขียว เหลือง แดง
ขาว หงสบาท และเลื่อมปภัสสร แวดลอมไปดวยหมูภิกษุ ดุจพระจันทร
เพ็ญ แวดลอมไปดวยหมูดาว ประทับนั่งบนบวรพุทธาสนที่บรรจงจัดไว
ทรงบันลือสีหนาท ดุจไกสรราชสีห ณ พื้นมโนศิลา ทรงแสดงธรรม
ดวยพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม อันไพเราะดุจเสียงรองของนกการเวก.
ฝายภิกษุทั้งหลายแล เปนผูมักนอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลี
ปรารภความเพียร มีใจเปนสมาธิ ชอบตักเตือนตน ติเตียนบาป ผูกลาว
สอน อดทนตอถอยคํา สมบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ หมบังสุกุลจีวรสีเมฆ แวดลอมพระผูมีพระภาคเจา ดุจชาง
ตระกูลคันธะซึ่งสวมเกราะไวดวยดี เงี่ยโสตลง สดับพระธรรมเทศนา.
ฝายอุบาสกทั้งหลาย นุง หมผาเรียบรอย มีอุตราสงคสะอาด ในเวลาเชา
ยังมหาทานใหเปนไป บูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยสักการะมีของหอมและ
ระเบียบดอกไมเปนตน ถวายบังคมแลว แสดงอาการนอบนอมแกภิกษุสงฆ แวดลอมพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ สํารวมมือและเทา เงี่ย
โสตลงสดับธรรมโดยเคารพ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็โดยสมัย
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา แวดลอมไปดวยบริษัทใหญ ประทับนั่ง
แสดงธรรมอยูแลว ดังนี้เปนตน.
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ก็สุปปพุทธะ ถูกความทุรพลคือความหิวครอบงํา จึงเที่ยวแสวงหา
อาหาร ผานระหวางถนน เห็นมหาชนนั้นประชุมกัน แตที่ไกลลิบ เกิด
ความดีใจขึ้นวา หมูมหาชนนี้ ประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ชะรอยวา
ในที่นั้น เขาคงจะแจกอาหารเปนแนแท ไฉนหนอ เราไปในทีน่ ั้น
สามารถจะไดอะไร ๆ สักอยาง ไมวาจะเปนของเคี้ยว หรือของกิน ดังนี้
แลว จึงไปในที่นั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา พระองคนาเลื่อมใส นา
ชมเชย ถึงความสงบดวยการฝกตนอยางสูง ทรงฝกแลว คุมครองแลว
ประกอบดวยอินทรียที่สํารวมแลว แวดลอมไปดวยบริษัทนั้น แสดงธรรม
อยู ครั้นเห็นแลว อันอุปนิสัยสมบัติที่แกกลา ซึ่งประกอบไวในชาติ
กอน ตักเตือนอยู จึงคิดวา ไฉนหนอ แมเราก็ควรฟงธรรม ดังนี้แลว
จึงไดนั่ง ณ ทายบริษัท ซึ่งทานหมายกลาวไววา สุปปพุทธกุฏฐิ ได
เห็นแลวแล ฯลฯ นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง ในที่นั้นนัน่ เอง ดวยหวังใจ
วา แมเราก็จักฟงธรรม ดังนี้เปนตน.
บทวา สพฺพาวนฺต แปลวา มีบคุ คลทุกหมูเหลา คือ มีบคุ คลทุก
เหลามีคนเลว เปนตน. ในขอนั้นมีอธิบายวา ไมเหลือแมใคร ๆ ไว.
อาจารยบางพวกกลาววา สพฺพวนฺต ดังนี้ก็มี. บทวา เจตสา ความวา
ดวยพระหทัยอันประกอบดวยพุทธจักษุ. จริงอยู ทาแสดงพระญาณโดย
ยกจิตขึ้นเปนประธาน เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา ดวยอาสยานุสยญาณ
และอินทริยปโรปริยัตญาณ. บทวา เจโต ปริจฺจ มนสากาสิ ความวา
ทรงกําหนดจิตของบริษัทนั้น เฉพาะคนแลวทรงไวในพระหทัย คือ
ทรงตรวจดูชนเหลานั้น. บทวา ภพฺโพ ธมฺม วิฺาตุ ความวา เปนผู
สามารถ คือ เพียบพรอมดวยอุปนิสัย เพื่อบรรลุธรรมคือมรรคและผล.
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บทวา เอตทโหสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระดําริดังนี้วา
สุปปพุทธะนี้ ผิดในพระปจเจกพุทธเจา นามวา ตครสิขี จึงเปนเชนนี้
ก็จริง ถึงอยางนั้น เธอก็ยังมีอุปนิสัยแหงมรรคและผล โชติชวงอยูใน
ภายในนั่นเอง ดุจแทงทองถูกฝุนกลบไว เพราะฉะนั้น เขาจึงควรจะรู
แจง. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา ในที่นี้ บุรุษนี้แลว ควรจะรูแจงธรรม
ดังนี้เปนตน.
บทวา อนุปุพฺพิกถ ไดแก กถาตามลําดับอยางนี้วา ศีลในลําดับ
แหงทาน สวรรคในลําดับแหงศีล มรรคในลําดับแหงสวรรค. จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงความยินดี พรอมดวยเหตุ ตอแตนั้น ทรง
ประกาศโทษโดยนัยตาง ๆ เพื่อใหหมูสัตวสงัดแลว จึงแสดงวิวัฏฏะ โดย
การประกาศคุณแหงเนกขัมมะเปนประธาน ของเหลาสัตวผูมีหทัยสลด
เพราะการฟงโทษ.
บทวา ทานกถ ไดแก กถาอันเกี่ยวเนื่องดวยคุณของทานมีอาทิ
อยางนี้วา ขึ้นชื่อวา ทานนี้ เปนเหตุแหงความสุข เปนมูลแหงสมบัติ
เปนที่ตั้งแหงโภคะ เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนคติ เปนที่ไปในเบื้อง
หนา ของสัตวผูดําเนินไปตามทางที่ไมสม่ําเสมอ ที่พึ่ง ที่พํานัก ที่ยึดหนวง ที่ตานทาน ที่เรน ที่ไป ที่ไปในเบื้องหนา เชนกับทานนี้ ยอม
ไมมี ในโลกนี้และโลกหนา จริงอยู ทานนี้ เปนเชนกับอาสนสีหะที่
สําเร็จดวยแกว เพราะอรรถวา เปนที่พึ่ง เปนเชนกับมหาปฐพี เพราะ
อรรถวา เปนที่พํานัก เปนเชนกับเชือกสําหรับยึด เพราะอรรถวา เปน
เครื่องยึดหนวง เปนเชนกับนาวา เพราะอรรถวา เปนที่ขามทุกข เปน
ผูกลาหาญในสงคราม เพราะอรรถวา เปนที่โลงใจ เปนนครที่แวดลอม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 499

ดวยคูรอบดาน เพราะอรรถวา เปนทีต่ านทานภัยรอบดาน เปนดังปทุม
เพราะอรรถวา ไมถูกมลทินคือความตระหนี่เปนตนฉาบทา เปนดังไฟ
เพราะอรรถวา เผามลทินคือความตระหนี่เปนตนเหลานั้น เปนดังอสรพิษ
เพราะอรรถวา ยินดีไดยาก เปนดังราชสีห เพราะอรรถวา ไมสะดุงกลัว
เปนดังชาง เพราะอรรถวา ทรงพลัง เปนดังโคอุสภะขาว เพราะอรรถวา
อันชาวโลกสมมติกันวาเปนมงคลยิ่ง เปนดังพญามาวลาหก เพราะ
อรรถวา สงไปใหถึงภูมิอันปลอดภัย จริงอยู ทานยอมใหสิริราชสมบัติ
ในโลก ใหจักรพรรดิสมบัติ สักกสมบัติ มารสมบัติ พรหมสมบัติ สาวกบารมีญาณ ปจเจกโพธิญาณ และใหสัมมาสัมโพธิญาณ. ก็เพราะเหตุที่
บุคคลผูใหทาน สามารถเพื่อจะสมาทานศีล ฉะนั้น พระองคจึงทรงแสดง
สีลกถาไวในลําดับแหงทานกถา.
บทวา สีลกถ ไดแก กถาที่เกี่ยวเนื่องดวยคุณแหงศีลมีอาทิอยางนี้
วา ขึ้นชื่อวา ศีลนี้ เปนที่พึ่ง เปนที่พํานัก เปนที่ยึดหนวง เปนที่ตานทาน
เปนที่เรน เปนคติ เปนที่ไปในเบื้องหนา ของสัตวทั้งหลาย จริงอยู ที่พึ่ง
ที่พํานัก ที่ยดึ หนวง ที่ตานทาน ที่เรน ที่ไป ที่ไปในเบื้องหนา ของ
สมบัติในโลกนี้และโลกหนา เชนกับศีล ยอมไมมี เครื่องประดับเชนกับศีล
ดอกไม เชนกับดอกไมคือศีล กลิ่น เชนกับกลิ่นของศีล ยอมไมมี จริงอยู
ชาวโลกพรอมทั้งเทวดาแลดูผูประดับดวยเครื่องประดับคือศีล ผูทัดทรง
ดอกไมคือศีล ลูบไลดวยของหอมคือศีล ยอมไมถึงความอิ่ม เพื่อจะทรง
แสดงวา บุคคลไดสวรรคนี้ ก็เพราะอาศัยศีลนี้ ดังนี้แลว จึงทรงแสดง
สัคคกถาไวในลําดับแหงศีล
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บทวา สคฺคกถ ไดแก กถาที่เกี่ยวเนื่องดวยคุณแหงสวรรค มีอาทิ
อยางนี้วา ขึ้นชื่อวา สวรรค เปนสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ยอม
ไดความรื่นเริงในสวรรคนั้นเปนนิตย คือ ยอมไดสมบัติเปนนิตย ไดแก
เทพชั้นจาตุมมหาราช ยอมไดทิพยสุข ทิพยสมบัติ ถึง ๙ ลานป เทพชั้น
ดาวดึงส ยอมไดถึง ๓ โกฏิ ๖ ลานป. จริงอยู เมื่อพระพุทธเจาแสดง
สวรรคสมบัติ พระโอษฐไมพอ (ที่จะตรัส). สมจริงดังพระดํารัสที่พระองคตรัสไว มีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราพึงแสดงสัคคกถา โดย
อเนกปริยายแล. พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงประเลาประโลม ดวย
กถาแสดงความยินดีพรอมดวยเหตุดังพรรณนามาอยางนี้ จึงแสดงวา แม
สวรรคนี้ ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมควรทําความยินดีดวยอํานาจความพอใจ
ในสวรรคนั้น เปรียบเหมือนบุคคลประดับชางแลว ยังตัดงวงของชางนั้น
อีก จึงทรงแสดงโทษ ความต่ําทราม ความเศราหมอง ของกามทั้งหลาย
โดยนัยมีอาทิวา กามทั้งหลาย มีความอรอยนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในสวรรคนั้น มีโทษมากยิ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาทีนว แปลวา โทษ. บทวา โอการ
ไดแก มีความเลวทรามเปนสภาวะ อธิบายวา พวกคนไมประเสริฐ พึง
สองเสพ พวกคนประเสริฐ ไมพึงสองเสพ จึงชื่อวา มีความเลวทราม
เปนสภาวะ. บทวา สงฺกิเลส ความวา เพราะกามเหลานั้น สัตวทั้งหลาย
จึงมีความเศราหมองในสงสาร. เพราะเหตุนั้นนั่นแล ทานจึงกลาววา
ผูเจริญ สัตวทั้งหลาย จักเศราหมองหนอ. ครั้นทรงใหกลัว ดวยโทษ
แหงกามอยางนี้แลว จึงทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ คือ แสดง
พรรณนาคุณของบรรพชาและคุณในฌานเปนตน.
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บทวา กลฺยจิตฺต ในบทวา กลฺยจิตฺต เปนตน ไดแก จิตที่ควร
แกการงาน คือ จิตเปนที่ตั้งแหงการงาน อธิบายวา เปนจิตที่เหมาะแก
การงาน โดยเขาถึงภาวะเปนที่รองรับเทศนาที่ทรงประกาศไวในเบื้องต่ํา
และเทศนาเบื้องสูง เพราะปราศจากโทษแหงจิต มีความเปนผูไมมีศรัทธา
เปนตน. เชื่อมความวา ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบวา
สุปปพุทธกุฏฐินั้น มีจิตออน เพราะปราศจากกิเลสมีทิฏฐิและมานะเปนตน
มีจิตปราศจากนิวรณ เพราะปราศจากนิวรณ มีกามฉันทนิวรณเปนตน
มีจิตเบิกบาน เพราะประกอบดวยปติและปราโมทยอยางยิ่งในสัมมาปฏิบัติ
และมีจิตผองใส เพราะสมบูรณดวยศรัทธาในสัมมาปฏิบัตินั้น. อีกอยาง
หนึ่ง. บทวา กลฺยจิตฺต ไดแก จิตไมมีโรค เพราะปราศจากกามฉันทนิวรณ. บทวา มุทุจิตฺต ไดแก จิตไมแข็งกระดาง ดวยอํานาจเมตตา
เพราะปราศจากพยาบาท. บทวา วินวี รณจิตฺต ไดแก จิตที่ไมถูกปดกั้น
เพราะไมฟุงซาน โดยปราศจากอุทธัจจะและกุกกุจจนิวรณ. บทวา
อุทคฺคจิตฺต ไดแก จิตไมหดหู ดวยอํานาจประคองไว โดยปราศจาก
ถีนมิทธนิวรณ. บทวา ปสนฺนจิตฺต ไดแก จิตที่นอมไปในสัมมาปฏิบัติ
โดยปราศจากวิจิกิจฉานิวรณ.
ศัพท อถ แปลวา ภายหลัง. บทวา สามุกฺกสิกา ไดแก เทศนา
ที่พระองคทรงแสดงเอง คือ ทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง ไดแก
ทรงเห็นเองดวยพระสยัมภูญาณ อธิบายวา ไมทั่วไป แกชนเหลาอื่น.
ถามวา ก็เทศนานั้น ชื่ออะไร ? ตอบวา ชื่อวา อริยสัจเทศนา. ดวย
เหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงตรัสวา ทุกขอริยสัจ สมุทัยอริยสัจ นิโรธอริยสัจ มรรคอริยสัจ. ก็ขอนี้ เปนการแสดงสัจจะโดยสรุป. เพราะ
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ฉะนั้น ในที่นี้ จึงควรแสดงอริยสัจ. อริยสัจเหลานั้น เมื่อวาโดยอาการ
เหตุนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นแล.
พระผูมพี ระภาคเจา ทรงแสดงการละกิเลส และการยังอริยมรรค
ใหเกิดขึ้น แกสุปปพุทธะ ดวยอํานาจอุปมา โดยคํามีอาทิวา เสยฺยถาป
ดังนี้. บทวา อปคตกาฬก แปลวา ปราศจากธรรมฝายดํา. บทวา
สมฺมเทว แปลวา ดวยดีนั่นแล. บทวา รชน ไดแก น้ํายอมมีสี เขียว
เหลือง แดง และหงสบาท เปนตน. บทวา ปฏิคฺคณฺเหยฺย แปลวา พึง
รับ คือ พึงเปนผาที่ผองใส. บทวา ตสฺมึเยว อาสเน ไดแก ในที่นั่ง
นั้นนั่นเอง. ดวยคํานี้ เปนอันทรงแสดงถึงความที่สุปปพุทธกุฏฐินั้น มี
ความเห็นแจงไดเร็ว มีปญญาเฉียบแหลม และเปนสุขาปฏิปทาขิปปภิญญาบุคคล. บทวา วิรช วีตมล ความวา ชื่อวา ปราศจากธุลี เพราะ
ไมมีธุลีคือราคะเปนตน อันเปนเหตุนําสัตวไปสูอบาย ชื่อวา ปราศจาก
มลทิน เพราะปราศจากมลทิน คือทิฏฐิและวิจิกิจฉา ไมมีสวนเหลือ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปราศจากธุลี เพราะไมมีธุลีคือกิเลส อันโสดาปตติมรรคพึงฆา ชื่อวา ปราศจากมลทิน เพราะปราศจากความเปนผูทุศีล ๕
อยาง. บทวา ธมฺมจกฺขุ ทานหมายถึงโสดาปตติผล. เพื่อจะทรงแสดง
อาการเกิดขึ้นแหงธรรมจักษุนั้น จึงตรัสวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. ก็ธรรม
จักษุนั้น แมทํานิโรธใหเปนอารมณแลว ก็แทงทะลุปรุโปรง ซึ่งสังขตธรรม ดวยอํานาจกิจนั้นแล เกิดขึ้น. ในขอนั้น มีการเทียบเคียงอุปมา
ดังตอไปนี้ จิตพึงเห็นเหมือนผา. ภาวะที่จิตเศราหมองดวยมลทินมีราคะ
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เปนตน พึงเห็นเหมือนภาวะที่ผาเปอนดวยมลทินที่จรมาฉะนั้น. อนุปุพพิกถา พึงเห็นเหมือนแผนกระดานสําหรับซัก. ศรัทธา พึงเห็นเหมือน
น้ํา. การใชน้ําคือศรัทธาชะโลมใหชมุ แลวใชสติสมาธิและปญญา ทํา
โทสะใหหยอนลง แลวปรารภความเพียร ชําระจิตใหสะอาด ดวยวิธีมี
สุตะเปนตน พึงเห็นเหมือนการเอาน้ําแชผาใหเปยก แลวใชนา้ํ ดางโคมัย
ขยําที่จุดดํา เพราะการประกอบนั้น. อริยมรรคพึงเห็นเหมือนน้ํายอม.
การชําระจิตที่ขมกิเลสไดแลวใหผองแผวดวยมรรค พึงเห็นเหมือนผาที่
สะอาดผองใส ดวยการซักยอมนั้นฉะนั้น.
ก็สุปปพุทธะ นั่งที่ทายบริษัท สดับพระธรรมเทศนา บรรลุโสดาปตติผลอยางนี้แลว มีความประสงคจะกราบทูลถึงคุณที่ตนไดรับแดพระศาสดา เมื่อไมอาจหยั่งลงสูทามกลางบริษัทได ในเวลาที่มหาชนถวาย
บังคมพระศาสดา แลวตามสงเสด็จแลวกลับ เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปยังพระวิหาร แมตนเองก็ไดไปยังพระวิหารดวย. ขณะนั้น ทาว
สักกเทวราช ทรงทราบวา สุปปพุทธกุฏฐินี้ มีความประสงคจะประกาศ
คุณที่ตนไดรับพระศาสนา ของพระศาสดาใหปรากฏ คิดจักทดลองเธอ
จึงเสด็จไป ประทับอยูในอากาศ ไดตรัสคํานี้วา สุปปพุทธะ เธอเปน
คนขัดสน เปนคนกําพรา เปนคนยากไร เราจะใหทรัพย อันหาประมาณ
มิได แกเธอ แตเธอจงพูดวา พระพุทธ ไมใชพระพุทธ พระธรรม
ไมใชพระธรรม พระสงฆ ไมใชพระสงฆ เราพอกันที ดวยพระพุทธ
เราพอกันที ดวยพระธรรม เราพอกันที ดวยพระสงฆ. ลําดับนั้น
สุปปพุทธะจึงกลาวกะทาวสักกนั้นวา ทานเปนใคร ? ตอบวา เราเปน
ทาวสักกเทวราช. สุปปพุทธกุฏฐิกลาววา ดูกอนอันธพาล ผูไมมียางอาย
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ทานกลาวคําที่ไมควรจะกลาวอยางนี้ ไมสมควรพูดกับเราเลย อนึ่ง
เพราะเหตุไร ทานจึงพูดกับเราวา เปนคนเข็ญใจ ขัดสน กําพรา เราเปน
โอรสบุตรของพระโลกนาถเจามิใชหรือ เราไมใชคนเข็ญใจ ขัดสน
กําพรา ที่จริงแล เราไดรับความสุขดวยความสุขอยางยิ่ง มีทรัพยมาก
ดังนี้แลว จึงกลาววา
บุคคลใด ไมเลือกวาจะเปนหญิงหรือชาย มี
ทรัพย ๗ อยางคือ ทรัพยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล
ทรัพยคอื หิริ ทรัพยคือโอตตัปปะ ทรัพยคือสุตะ
ทรัพยคอื จาคะ และทรัพยคือปญญา บัณฑิตเรียก
บุคคลนั้นวาไมเข็ญใจ และชีวิตของเขาไมเปลา.
ดังนั้น เรานั้น จึงชื่อวาอริยทรัพย ๗ ประการนี้ เพราะบุคคล
ผูมีอริยทรัพยเหลานี้ พระพุทธเจา หรือพระปจเจกพุทธเจา ไมตรัสเรียก
วา เปนคนเข็ญใจ. ทาวสักกะทรงสดับถอยคําของเขาแลว จึงละเขาไว
ในระหวางทางแลว เสด็จไปเฝาพระศาสดา กราบทูลคําและคําตอบทั้งหมด
นั้นแดพระศาสดา. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทาวสักกะวา
ดูกอนสักกะ เทพเชนทาน แมตั้งรอย ตั้งพัน ก็ไมอาจจะใหสุปปพุทธกุฏฐิ กลาววา พระพุทธ ไมใชพระพุทธ พระธรรม ไมใชพระธรรม
พระสงฆ ไมใชพระสงฆ. แมสุปปพุทธกุฏฐิแล ก็ไปเฝาพระศาสดา
พระศาสดาทรงกระทําปฏิสันถารแลว จึงกราบทูลถึงคุณที่ตนไดรับ. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ โข สุปฺปพุทฺโธ กุฏี ทิฏธมฺโม ปตฺตธมฺโม ดังนี้เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏ ธมฺโม ความวา ชื่อวา ผูเห็น
ธรรม เพราะเห็นอริยสัจจธรรม. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
บรรดาบทเหลานั้น ธรรมศัพท ในบทวา ทิฏธมฺโม นี้ บงถึงคําสามัญ
ชื่อวา ทัสสนะ แมอื่นไปจากญาณทัสสนะก็ยังมี เพราะเหตุนั้น ทัสสนะ
นั้น ทานเรียกวา ปตฺตธมฺโม เพื่อแสดงนิวัตตนะ (นิโรธสัจ). ก็การ
บรรลุแมอื่นจากญาณสมบัติ ก็ยังมี เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา
วิทิตธมฺโม ผูรูแจงธรรม เพื่อใหแปลกไปจากญาณทัสสนะนั้น. ก็ความ
เปนผูรูแจงธรรมนี้นั้น จัดเปนสวนหนึ่งในธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
เพื่อจะแสดงความเปนผูรูแจงธรรมนั้น โดยทุกสวน ทานจึงกลาววา
ปริโยคาฬฺหธมฺโม ผูหยั่งถึงธรรม. เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงแสดง
เฉพาะการตรัสรูสัจจะตามที่กลาวแลวแกเขา. จริงอยู มรรคญาณใหสําเร็จ
ปริญญากิจเปนตน ดวยอํานาจการตรัสรูครั้งเดียว ชื่อวา หยัง่ ลงสูไญยธรรมโดยทุกสวน รอบดาน ไมใชญาณอื่นนอกจากมรรคญาณนั้น. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทิฏโ อริยสจฺจธมฺโม เอเตนาติ ทิฏธมฺโม
ดังนี้เปนตน. เพราะเหตุนั้นนั่นแล ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ติณฺณวิจิกิจฺโฉ ผูขามความสงสัยไดแลว ดังนี้.
ในธรรมเหลานั้น ผูชื่อวา ขามความสงสัยไดแลว เพราะขาม
ความสงสัยมีวัตถุ ๑๖ ประการ และมีวัตถุ ๘ ประการ ซึ่งเปนเสมือน
หนทางกันดารที่มีภัย. ในบรรดาธรรมมีปวัตติ (ทุกขสัจ) เปนตน จาก
ธรรมนั้นนั่นแล ชื่อวา ผูป ราศจากความเคลือบแคลง เพราะปราศจาก
คือ ตัดขาดความเคลือบแคลงที่เปนไปอยางนี้วา เราไดเปนอยางนี้หรือ
ไมหนอ. ชื่อวา ถึงความแกลวกลา เพราะถึงความแกลวกลา คือภาวะ
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แหงผูองอาจ ไดแก ความเปนผูเชี่ยวชาญ เพราะละบาปธรรมที่ทําความ
ไมแกลวกลา และเพราะตั้งอยูดวยดีในคุณมีศีลเปนตน อันเปนขาศึกตอ
บาปธรรมนั้น. ชื่อวา ไมตองมีคนอื่นสนับสนุนในศาสนาของพระศาสดา
เพราะไมมีคนอื่นสนับสนุน คือ ไมไดประพฤติในศาสนานี้ โดยเชื่อตอ
ผูอื่น. ในคําวา อภิกฺกนฺต ภนฺเต เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ อภิกฺกนฺเต
ศัพทนี้ ปรากฏในอรรถหลายอยาง มีอรรถวา สิน้ ไป ดี งาม และ
อนุโมทนายิ่ง เปนตน แมโดยแท ถึงอยางนั้น ในที่นี้ พึงเห็น
อภิกฺกนฺตศัพท ใชในอรรถวา อนุโมทนายิ่ง. ดวยเหตุนั้นนั่นแล อภิกกันต
ศัพทนั้น ทานจึงกลาวไวถึง ๒ ครั้ง คือ ดวยความเลื่อมใส ๑ ดวย
ความสรรเสริญ ๑ อธิบายวา ดีละ ดีละ พระเจาขา. อีกอยางหนึ่ง
บทวา อภิกกฺ นฺต แปลวา นาใคร นาปรารถนา นาชอบใจยิ่ง อธิบายวา
ดียิ่ง. ใน ๒ ศัพทนั้น สุปปพุทธกุฏฐิ ชมเชยเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา ดวย อภิกกันตศัพท ศัพทหนึ่ง ชมเชยความเลื่อมในของตน ดวย
อภิกกันตศัพท อีกศัพทหนึ่ง. จริงอยู ในขอนั้น มีอธิบายดังตอไปนี้
พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา แจมแจงนัก พระเจาขา ความ
เลื่อมใสของขาพระองค เพราะอาศัยพระธรรมเทศนา ของพระผูมีพระภาคเจา แจมแจงนัก พระเจาขา. อีกอยางหนึ่ง สุปปพุทธกุฏฐิ กลาว
๒. บทชมเชยพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาเทานั้นวา แจมแจงนัก
โดยใหโทสะพินาศไป แจมแจงนัก โดยบรรลุคณ
ุ แจมแจงนัก โดยนํา
มาซึ่งศรัทธา โดยใหเกิดปญญา โดยพรอมดวยอรรถ โดยพรอมดวย
พยัญชนะ โดยบทอันงาย โดยอรรถอันลึกซึ้ง โดยสบายหู โดยจับใจ
โดยไมยกตน โดยไมขมผูอื่น โดยความเยือกเย็นเพราะพระกรุณา โดย
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ความผองแผวแหงปญญา โดยประสบอารมณ โดยทนตอการย่ํายี โดย
เปนความสุขแกผูฟง โดยเปนประโยชนแกผูใครครวญ. ตอแตนั้น จึง
ชมเชย เฉพาะเทศนาดวยอุปมา ๔ ขอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิกฺกชุ ฺชิต ไดแก วางคว่ําไว หรือ
เอาปากไวลาง. บทวา อุกกฺ ุชฺเชยฺย ไดแก พึงหงายขึ้น. บทวา ปฏิจฺฉนฺน
ไดแก ปดไวดวยหญาและใยไมเปนตน. บทวา วิวเรยฺย แปลวา พึงเปด.
บทวา มุฬฺหสฺส ไดแก ผูห ลงทิศ. บทวา มคฺค อาจิกฺเขยฺย ความวา
พึงจักมือแลว ชี้ทางวา นั่นทาง. บทวา อนฺธกาเร ไดแก ในทีม่ ืด
ประกอบดวยองค ๔ นี้เปนอรรถเฉพาะบทกอน. สวนการประกอบ
อธิบาย มีดังตอไปนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อใหเราเบือนหนาจาก
พระสัทธรรม ตกอยูในอสัทธรรมแลวใหออกจากอสัทธรรม เหมือน
ใคร ๆ พึงหงายภาชนะที่คว่ําไวฉะนั้น ทรงเปดเผยพระศาสนา ที่รกชัฏ
คือมิจฉาทิฏฐิปดบังไว ตั้งแตพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา กัสสปะ อันตรธานไป เหมือนบุคคลเปดภาชนะที่ปดบังไว
ฉะนั้น ทรงกระทําใหแจงซึ่งทางสวรรคและนิพพาน แกเราผูดําเนินไป
ในทางชั่วทางผิด เหมือนบุคคลบอกทางแกคนหลงทางฉะนั้น เมื่อเรา
จมอยูในความมืด คือโมหะ ไมเห็นรูปรัตนะมีพุทธรัตนะเปนตน จึง
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เพราะประกาศโดยนัยตาง ๆ โดยทรง
ไวซึ่งความโชติชวง แหงเทศนาอันกําจัดมืดคือโมหะ ซึ่งเปนตัวปกปด
ัรัตนะมีพุทธรัตนะเปนตนไว เหมือนบุคคลตามประทีปไวในที่มืดฉะนั้น.
ครั้นชมเชยเทศนาอยางนี้แลว มีจิตเลือ่ มใสในพระรัตนตรัยดวยเทศนานั้น
เมื่อจะทําอาการเลื่อมใส จึงกลาวคํามีอาทิวา เอสาห ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอสาห ตัดเปน เอโส อห. บทวา
ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ความวา ขาพระองค ขอถึง ขอคบ ขอรู หรือ
วา ขอหยั่งรู พระผูมีพระภาคเจา โดยความประสงคนี้วา พระผูมีพระภาคเจาเปนสรณะ เปนที่ยึดหนวงในเบื้องหนา เปนที่กําจัดทุกข เปนที่
ทรงไวซึ่งประโยชนเกื้อกูล ของขาพระองค. จริงอยู คติ เปนอรรถ
ของธาตุเหลาใด ถึงพุทธิ ก็เปนอรรถของธาตุเหลานั้น. บทวา ธมฺม
ความวา ชื่อวาธรรม เพราะทรงไวซึ่งผูบรรลุมรรค ผูกระทําใหแจงซึ่ง
นิโรธ ผูปฏิบัติตามที่ทรงพร่ําสอน ไมใหตกไปในอบาย ๔. พระธรรม
นั้น โดยอรรถก็คือ อริยมรรคและพระนิพพานนั่นเอง. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย
ที่เปนสังขตะ มีประมาณเพียงใด อริยมรรคมีองค ๘ เราตถาคตกลาววา
เลิศกวาสังขตธรรมเหลานั้น และวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย
ี่ที่เปนสังขตะก็ดี อสังขตะก็ดี มีประมาณเพียงใด วิราคธรรม เรา
ตถาคตกลาววา เลิศ กวาสังขตธรรม หรือ อสังขตธรรมเหลานั้น. ไมใช
เพียงอริยมรรค และพระนิพพานอยางเดียวเทานั้น ที่ตถาคตกลาววาเลิศ
ถึงแมพระปริยัติธรรมพรอมดวยอริยผล เราตถาคตก็กลาววาเลิศเหมือน
กัน. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา
เธอจงเขาถึงธรรมนี้ อันเปนที่สํารอกราคะ ไม
เอนเอียง ไมเศราโศก ไมมีปจจัยปรุงแตง ไมนา
รังเกียจ ไพเราะช่ําชอง ที่จําแนกไวดีแลว เพื่อเปน
ที่พึ่ง.
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จริงอยู ในพระคาถาวา มรรคตรัสวา เปนธรรมเครื่องสํารอกราคะ.
บทวา อเนชมโสก ไดแก อริยผล. บทวา อสงฺขต ไดแก พระนิพพาน.
ดวยคําวา อปฺปฏิกูล มธุรมิม ปคุณ สุวิภตฺต นี้ ทรงประสงคถึง
พระปริยัติธรรม. บทวา ภิกขฺ ุสงฺฆ ไดแก หมูพระอริยบุคคล ๘ ผู
ทัดเทียมกัน โดยความเสมอกัน ดวยทิฏฐิและศีล. ดวยลําดับคําเพียง
เทานี้ สุปปพุทธะ ไดประกาศถึงไตรสรณคมน.
บทวา อชฺชตคฺเค ในคําวา อุปาสก ม ภาวา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณ คต นี้ แปลวา ตั้งแตวันนี้เปนตนไป. บาลีวา อชฺชทคฺเค
ดังนี้ก็มี. ท อักษรในบทวา อชฺชทคฺเค นี้ ทําการเชื่อมบท ความวา
อชฺช อคฺเค อชฺเช อาทึ กตฺวา แปลวา ในที่สุดวันนี้ คือ ตั้งแตวันนี้เปน
ตนไป. บทวา ปาณุเปต ไดแก ประกอบดวยลมปราณ อธิบายวา ชีวิต
ของขาพระองคยังเปนไปอยูตราบใด ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงทํา
คือ จงทรงทราบขาพระองควา ผูเขาถึง คือผูถึงสรณะ ดวยไตรสรณคมน
อันไมทั่วไปแกศาสดาอื่น ผูชื่อวาเปนอุบาสก คือ เปนกัปปยการก เพราะ
เขาถึงพระรัตนตรัยตราบนั้น. ก็การถึงสรณคมนของสุปปพุทธะนี้เปนสําเร็จ
แลว ดวยการบรรลุอริยมรรคนี้แลว แตเมื่อจะทําอัธยาศัย (ของตน)
แจมแจง จึงไดกราบทูลอยางนั้น
บทวา ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ความวา ครั้นมี
ในบันเทิงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะประกาศวาตนบันเทิงพระดํารัสนั้นนั่นแล จึงอนุโมทนา ดวยวาจา โดยนัยดังกลาวไวแลว
บทวา อภิวาเหตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ความวา ครั้งถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจานั้น ดวยเบญจางคประดิษฐ ความวา ครั้นถวายบังคม
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มีจิตนอมไปในคุณของพระศาสดา พลางเพงดูประคองอัญชลี นอมนมัสการพระผูมีพระภาคเจานั้นแล จนลับสายตาจึงหลีกไป. ก็สุปปพุทธะ
ผูหลีกไป ซึง่ มีมือเทาและนิ้วดวน เพราะถูกโรคเรื้อนครอบงํา มีตัว
เปอนคูถ มีของไมสะอาดไหลออกรอบตัว ถูกฝบีบคั้นไมสะอาด มีกลิ่น
เหม็น นาเกลียดยิ่งนัก ถึงความเปนผูนาสงสารอยางยิ่ง ถูกแมโคลูกออน
ซึ่งถูกบาปกรรมอันเขาไปตัดรอนใหเปนไปพรอมเพื่ออายุนอย ที่ตนสั่ง
สมกระทําไวตักเตือนอยู พอเมื่อบุญกรรมอันใหเปนไปพรอมเพื่อสวรรค
ไดโอกาส เหมือนความมุงหมายที่เกิดขึ้นวา กายนี้ไมสมควร เพื่อเปนที่
รองรับอริยธรรม อันประณีตยิ่งนัก ซึ่งสงบอยางแทจริงนี้ ดังนี้ จึง
ขวิดใหลมลงตายไป. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล แมโค
ลูกออนชนสุปปพุทธกุฏฐิ ผูหลีกไปไมนานใหลม ลง ปลงเสียจากชีวิต
ดังนี้เปนตน.
เลากันมาวา ในอดีตกาล สุปปพุทธกุฏฐินั้นเปนบุตรเศรษฐีคนหนึ่ง
กําลังกับบุตรเศรษฐี ๓ คน ผูเปนสหายของตน นําหญิงแพศยางาม
เมืองคนหนึ่ง ไปสูอุทยาน เสวยสมบัติตลอดวัน เมื่อพระอาทิพยลับไป
ไดกลาวคํานี้กะสหายทั้งหลายวา ทองคําเปนจํานวนมากมีถึงพันมหาปณะ
และเครื่องประดับมีคามาก มีอยูในมือของหญิงคนนี้ ในที่นี้ไมมีใครอื่น
และก็ค่ําแลว เอาเถอะ พวกเราจะชวยกันฆาหญิงนี้เสียใหตายแลว ถือเอา
ทรัพยทั้งหมดไป. คนทั้ง ๔ นั้น มีอธั ยาศัยเปนอันเดียวกัน จึงเขาไป
เพื่อจะฆาหญิงนั้น. หญิงคนนั้นเมื่อถูกพวกเขาจะฆา จึงตั้งความปรารถนา
วา คนพวกนี้ไมมียางอาย ไรความกรุณา ความสันถวะดวยอํานาจกิเลสกับ
เราแลว ยังจะฆาเราผูไมมีความผิด เพราะความโลภในทรัพยอยางเดียว
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คนพวกนี้ ฆาเราครั้งเดียวกอน สวนเราขอใหไดเกิดเปนยักษิณี ก็สามารถ
เพื่อจะฆาคนพวกนี้ไดหลายครั้ง ดังนี้แลวจึงตายไป. ไดยินวา ในคน
เหลานั้น คนหนึ่งไดเปนกุลบุตร ชือ่ วา ปุกกุสะ คนหนึ่งเปนพาหิยทารุจีริยะ คนหนึ่งเปนเพชฌฆาตเคราแดง และคนเหนึ่งเปนสุปปพุทธกุฏฐิ
ในหลายรอยอัตภาพ ของคนทั้ง ๔ ดังวามานี้ นางเกิดเปนแมโคใน
กําเนิดยักษ ปลงชีวิต (ของคนเหลานั้น). ก็ดวยวิบากของกรรมนั้น คน
เหลานั้น จึงถึงความตายในระหวางอัตภาพนั้น ๆ. สุปปพุทธกุฏฐิ ตาย
โดยฉับพลัน ดวยอาการอยางนี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ โข
อจิรปกฺกนฺต ฯ เป ฯ โวโรเปสิ ดังนี้เปนตน.
ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูป กราบทูลการทํากาละของสุปปพุทธกุฏฐิ
แดพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงทูลถามถึงเบื้องหนา (ของเขา). พระผูมีพระภาคเจา ทรงตรัสพยากรณแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
อถ โข สมฺพหุลา ภิกขฺ ู เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติณฺณ สโยชนาน ปริกฺขยา ความวา
เพราะการละโดยสมุจเฉทเด็ดขาดซึ่งเครื่องผูกในภพสามนี้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลพั พตปรามาส. บทวา โสตาปนฺโน ไดแกผูบรรลุ
อริยมรรค กลาวคือ กระแสครั้งแรก. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
อาวุโส สารีบุตร ทานกลาววา โสโต โสโต นี้ อาวุโส โสตะ เปนไฉน
หนอแล คือ อริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ ชื่อวา โสตะ ดังนี้เปนตน.
บทวา อวินิปาตธมฺโม แปลวา ไมมีการตกต่ําเปนธรรมดา. ชือ่ วาผูมี
ความไมตกต่ําเปนธรรมดา เพราะทานไมมีความตกต่ําไปเปนธรรมดา
อธิบายวา ไมมีการตกไปดวยอํานาจการเกิดในอบาย ๔ มีสภาวะ.
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บทวา นิยโต ไดแก แนนอนโดยธรรมนิยาม คือ โดยการกําหนดแนนอน.
บทวา สมฺโพธิปรายโน ความวา ชื่อวา เปนผูที่จะตรัสรูในเบื้องหนา
เพราะการตรัสรู กลาวคือมรรคสามเบื้องสูง พึงเปนที่ไป เปนคติ เปน
ที่พึ่งอาศัยในเบื้องหนา คือ อันตนจะพึงบรรลุแนแท. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงแสดงเนื้อความนี้ไววา เมื่อมีคําถามวา คติของเขา
เปนอยางไร ภพหนาของเขาเปนอยางไร ก็ตรัสวา คติของสุปปพุทธะ
เจริญแล ไมเสื่อม. แตคติไมสมบูรณ เพราะกรรมนั้น. ก็พระองคผูเปน
พระธรรมราชา ทรงมีพระประสงคจะประกาศความนั้น อันเนื่องดวย
ความสืบตอแหงคําถาม จึงไดภาษิตความไวเพียงเทานี้แล. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ทรงเห็นวา เมื่อเรากลาวคําเพียงเทานี้ บรรดาผูมีสติ
รอบคอบเหลานี้เทานั้น ภิกษุรูปหนึ่ง ผูฉลาดในอนุสนธิ จักถามถึงเหตุ
วา สุปปพุทธะ เปนโรคเรื้อน เปนคนเข็ญใจ และเปนคนกําพรา เมื่อ
เปนเชนนั้น เราจักประกาศ เหตุขอนั้นของสุปปพุทธะ ดวยความสืบตอ
แหงคําถามนั้นแลวจบเทศนาลง. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงตรัสวา
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกขฺ ุ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เหตุ ไดแก เหตุที่ไมทั่วไป. สวนเหตุ
ที่ทั่วไป ไดแก ปจจัยแล. เหตุทั้งสองอยางนั้น มีความแปลกกัน ดังนี้.
บทวา เยน ไดแก ดวยเหตุและดวยปจจัยใด. บทวา ภูตปุพฺพ ไดแก
เหตุที่เคยเกิดแลว. เพื่อจะแสดงความที่เหตุเกิดในอดีตกาล ทานจึงกลาว
คําวา สุปฺปพุทฺโธ ดังนี้เปนตน.
ถามวา ก็เหตุเกิดขึ้นในกาลไหน ? ขาพเจาจะเฉลย. เลากันมาวา
ในอดีตกาล เมื่อพระตถาคตยังไมเสด็จอุบัติ กุลธิดาคนหนึ่ง ในบานแหง
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หนึ่ง รักษานารอบกรุงพาราณสี. นางเห็นพระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่ง
มีจิตเลื่อมใส จึงถวายดอกปทุมดอกหนึ่ง พรอมดวยขาวตอก ๕๐๐ แด
พระปจเจกพุทธเจานั้นแลว ตั้งปรารถนาไดบุตร ๕๐๐ คน. ก็ในขณะ
นั้นนั่นเอง พรานเนื้อ ๕๐๐ คน ก็ถวายเนื้อมีรสอรอย แดพระปจเจกพุทธเจาแลว ตั้งความปรารถนาวา ขอพวกเราพึงเปนลูกของนาง และ
วาขอพวกเราพึงไดคุณวิเศษที่ทานไดรับแลว. นางดํารงอยูจนชั่วอายุแลว
บังเกิดในเทวโลก จุติจากเทวโลกนัน้ แลว บังเกิดในกลีบปทุม ในสระ
ที่เกิดขึ้นเองแหงหนึ่ง. ดาบสตนหนึ่งพบนางเขาจึงเลี้ยงดู. เมื่อนางเที่ยว
ไป ดอกปทุมทั้งหลาย ก็ผุดขึ้นจากพื้นดินทุก ๆ ยางเทา. พรานไพรคน
หนึ่งเห็นเขาจึงกราบทูลแดพระเจาพาราณสี. พระราชาทรงรับสั่งใหนํา
นางมาแลว ตั้งใหเปนอัครมเหสี. นางตั้งครรภแลว. มหาปทุมกุมาร
อยูในทองของนาง. สวนพระกุมารที่เหลือ อาศัยมลทินครรภบังเกิด.
พระกุมารเหลานั้น เจริญวัยแลว พากันเลนในสระปทุมในพระราชอุทยาน
นั่งในดอกปทุมคนละดอก มีญาณแกกลาเริ่มตั้งความสิ้นไปและเสื่อมไป
ในสังขารทั้งหลาย แลวบรรลุปจเจกโพธิญาณ. พระปจเจกพุทธเจาเหลา
นั้นไดมีคาถาพยากรณวา
ทานจงดูใบและกลีบ ของดอกปทุมที่เกิดขึ้นใน
สระ บานเต็มที่แลว ก็เกลื่อนกลนไปดวยหมูภมร
โดยเปนของไมเที่ยง พอเห็นความไมเที่ยงนั้นแลว
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปดังนอแรดเถิด.
พระปจเจกสัมพุทธเจา นามวา ตครสิขี ผูอยูในภายในพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ รูปเหลานั้น ผูบรรลุปจ เจกโพธิญาณอยางนั้น เขานิโรธ-
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สมาบัติตลอด ๗ วัน ทีเ่ งื้อมนันทมูลกะ ณ คันธมาทนบรรพต ลวงไป
๗ วัน จึงออกจากนิโรธ เหาะมาลงที่อิสิคิลิบรรพต ในเวลาเชา ครองผา
แลวถือบาตรและจีวรแลว เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห. ก็ในสมัยนั้น
ในกรุงราชคฤห มีบุตรเศรษฐี คนหนึ่ง พรอมดวยบริวารหมูใหญ ออก
จากพระนคร เพื่อกรีฑาในอุทยาน พบพระปจเจกพุทธเจา นามวา
ตครสิขี คิดวา ใครนี่ หัวโลน ครองผากาสาวะ จักเปนคนโรคเรื้อน
เอาผาของคนโรคเรื้อน คลุมรางกายไปอยางนั้นแล ดังนี้แลวจึงถมน้ําลาย
หลีกไปทางเบื้องซาย ซึ่งทานหมายกลาวไววา สุปฺปพุทฺโธ กุฏี
อิมสฺมึเยว ราชคเห ฯ เป ฯ ปกฺกามิ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กฺวาย ตัดเปน โก อย (คือ) เรา
กลาวโดยการขู. บาลีวา โกวาย ดังนี้ก็มี. ดวยบทวา กุฏิ เขากลาว
ถึงทานผูไมเปนโรคเรื้อน ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญนั้นแล วาเปนโรค
เรื้อน ใหถึงอักโกสวัตถุ. บทวา กุฏ ิจีวเรน แปลวา ดวยจีวรของคน
โรคเรื้อน. ทานแสดงวา ก็แมพระปจเจกพุทธเจานี้ก็เหมือนคนโรคเรื้อน
โดยมากที่ถอื เอาผาอยางใดอยางหนึ่งมานุงหม เพื่อปองกันเหลือบยุง
เปนตน และเพื่อปองกันโรค. อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่ทานทรงผา
บังสุกุลจีวร เจาจึงดูหมิ่นวา เปนเหมือนรางของคนขี้เรื้อน เพราะผาปะ
มีสีหลายอยาง จึงกลาววา กุฏ ิจีวเรน ดังนี้. บทวา นิฏุหิตฺวา ไดแก
ถมน้ําลาย. บทวา อปพฺยามโต กริตวฺ า ความวา บัณฑิตทั้งหลาย เห็น
พระปจเจกพุทธเจาผูเชนนั้น ไหวแลวกระทําประทักษิณ แตบุรุษโรคเรื้อน
นี้เดินไปทางซายพระปจเจกพุทธเจานั้น คือใหทานอยูดานซายมือตนเดิน
ไปดวยความดูหมิ่น เพราะความที่ตนไมเปนวิญูชน. ปาฐะวา อปวามโต
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ดังนี้ก็มี. บทวา ตสฺส กมฺมสฺส ไดแก กรรมชั่วที่เปนไป ดวยการ
ดูหมิ่นพระปจเจกพุทธเจานามวาตครสิขีวา ใครนี้เปนโรคเรื้อน แลวจึง
ถมน้ําลายหลีกไปทางซาย. บทวา นิรเย ปจิตฺถ ไดแก เขาถูกไฟนรก
ไหม. อาจารยบางพวกกลาววา ปจิตฺวา นิรยคฺคินา ดังนี้ก็มี. บทวา
ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากวเสเสน ไดแก เขาถือปฏิสนธิในนรกดวย
กรรมใด กรรมนั้น ยอมไมใหผลในมนุษยโลก อนึ่ง เวทนาของเขาอัน
เปนไปในขณะตางกัน เปนไปดวยอํานาจการปฏิบัติผิดในพระปจเจกพุทธเจา ในเวลานั้น เปนกรรมอํานวยผลในภพตอ ๆ ไป เมื่อวิบากกรรม
ใหปฏิสนธิเปนไตรเหตุ ในพวกมนุษยเพราะบุญกรรมอันเปนตัวอํานวย
ผลในภพอื่น ๆ นั้นแล แตใหถึงความเปนโรคเรื้อน เปนคนเข็ญใจ
และเปนคนนาสงสารนั้นนั่นเอง ดวยอํานาจความเปนกรรมมีสวนเสมอกัน.
จริงอยู การบัญญัติกรรมนั้น ปรากฏแลวในโลกแมเชนนี้ เหมือนการ
บัญญัตินั่นแลวา สิ่งที่มีรสขมเทานั้นเปนโอสถ. ครั้นทรงแกปญหาที่ภิกษุ
นั้นทูลถามวา เหตุอะไรหนอ พระเจาขา ดังนี้ ดวยลําดับคําเพียงเทานี้ บัดนี้
เพื่อจะแกปญหาที่ภิกษุทั้งหลายถามในกาลกอนวา ทานมีคติเปนอยางไร
ภพเบื้องหนาของทานเปนอยางไร จึงตรัสคํามีอาทิวา โส ตถาคตปฺปเวทิต
ธมฺมวินย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตถาคตปฺปเวทิต ความวา ชื่อวา
ตถาคตปฺปเวทิต เพราะพระตถาคตคือพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงแลว
ตรัสแลว ทรงประกาศแลว. บทวา อาคมฺม ไดแก บรรลุ อีกอยางหนึ่ง บท
วา อาคมฺม เพราะอาศัยแลวจึงรู. ปาฐะวา ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
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ดังนี้ก็มี. บทวา สทฺธ สมาทิยิ ความวา เขาถือเอาโดยชอบซึ่งศรัทธา
ทั้ง ๒ อยาง คือ ศรัทธาที่เปนสวนบุรพภาพ อันเปนที่อาศัยแหงพระรัตนตรัยวา พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูโดยชอบและดวยพระองคเอง ๑
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว ๑ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาผูปฏิบัติดีแลว ๑ และศรัทธาที่เปนโลกุตระ อธิบายวา
ถือเอาจนสิ้นภพโดยที่ไมตองถือเอาอีก คือทําใหเกิดขึ้นในจิตสันดาน
ของตน แมในบทมีอาทิวา สีล สมาทิยิ ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา
สีล ไดแก ศีลที่สัมปยุตดวยมรรคจิตและที่สัมปยุตดวยผลจิต พรอมดวย
ีศีลอันเปนสวนเบื้องตน. บทวา สุต ไดแก สุตะทั้ง ๒ อยาง คือ ความ
เปนผูมีปริยัติธรรมอันสดับแลวมาก ๑ ความเปนผูมีปฏิเวธอันสดับแลว
มาก ๑ จริงอยู แมปริยัตธิ รรมมีประการตามที่สาวกทั้งหลายไดแลว ดวย
การแทงตลอดสัจจะในเวลาสดับธรรม เธอก็ไดสดับแลว ทรงจําแลว
ไดสั่งสมแลว ไดเพงดวยใจแลว และไดแทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ. บทวา
จาค ไดแก จาคะ กลาวคือการปลอยวางอภิสังขารคือกิเลส อันปฐมมรรค
(โสดาปตติมรรค) พึงฆา อันเปนเหตุใหพระอริยสาวกทั้งหลาย เปนผู
สละเด็ดขาดในไทยธรรม มีมือสะอาด ยินดีในการเสียสละ. บทวา ปฺ
ไดแก ปญญาอันสัมปยุตดวยมรรคจิต และปญญาอันสัมปยุตดวยผลจิต
พรอมดวยวิปสสนาปญญา.
บทวา กายสฺสส เภทา ไดแก เพราะละขันธที่มีใจครอง. บทวา
อรมฺมรณา ไดแก แตการถือเอาขันธอันบังเกิดเฉพาะในขณะนั้น. อีก
อยางหนึ่ง บทวา กายสฺส เภทา ไดแก เพราะชีวิตินทรียขาดไป.
บทวา ปรมฺมรณา ไดแก เบื้องหนาแตจุติจิต. แมจิตบททั้ง ๓ คือ
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สุคตึ สคฺค โลก ทานกลาวถึงเทวโลกเทานั้น. จริงอยู เทวโลกนั้น ชื่อวา
สุคติ เพราะเปนคติดี เหตุงดงามดวยสมบัติทั้งหลาย. ชื่อวา สัคคะ
เพราะ เลิศดวยดีดวยอารมณทั้งหลายมีรูปารมณเปนตน อีกอยางหนึ่ง
เรียกวา โลก เพราะเห็นแตความสุขตลอดทุกกาล หรือเรียกวา โลก
เพราะผุพัง. บทวา อุปปนฺโน ไดแก เขาถึงโดยถือปฏิสนธิ. บทวา
สหพฺยต ไดแก ความเปนสหาย. แตอรรถแหงคํามีดังนี้วา ชื่อวา
สหัพยะ เพราะอรรถวาไปคือเปนไป ไดแกอยูรวมกัน คือ สหัฏฐายี
ยืนรวมกันหรือ สหวาสี อยูรวมกัน. ภาวะแหงสหัพยะ ชื่อวา สหัพยตา.
บทวา อติโรจติ ไดแก ชือ่ วา รุงโรจน เพราะลวง หรือวา ไพโรจน
เพราะครอบงํา. บทวา วณฺเณน ไดแก สมบูรณดวยรูป. บทวา ยสสา
แปลวา ดวยบริวาร. จริงอยู เขาทอดทิ้งรางกายมีประการดังกลาวไวใน
โลกนี้ แลวไดอัตภาพทิพยตามที่กลาวแลว พรอมดวยบริวารเปนอัน
มาก โดยชั่วขณะจิตเดียวเหมือนบุคคลทิ้งภาชนะดินที่เปอนของไมสะอาด
ทั้งชํารุด แลวถือเอาภาชนะทองชมพูนุทอันบริสุทธิ์วิจิตรดวยรัตนะหลาก
หลายหุมดวยขายรัศมีอันประภัสสร.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ซึ่งโทษในการไมงดเวนบาปและอานิสงสในการงดเวนบาปนี้ จึงทรง
เปลงอุทานนี้ อันประกาศซึ่งความนั้น.
อุทานนั้น มีความสังเขปดังตอไปนี้ บุรุษผูมจี ักษุ เมื่อความ
พยายามคือความเพียรทางกายมีอยู คือเปนไปอยูในรางกาย ยอมเวนที่
ไมสม่ําเสมอมีเหวเปนตน หรือรูปที่ไมสม่ําเสมอมีรูปชาง รูปมา รูปงู
รูปไก และรูปโคเปนตน เพราะมีความดุรายเปนสภาวะ ฉันใด บัณฑิต
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คือบุรุษผูมีปญญาในชีวโลกคือในสัตวโลกนี้ ก็ฉนั นั้น เมื่อรูป ระโยชน
เกื้อกูลแกตน เพราะความเปนผูมีปญญานั้น พึงเวนบาปทั้งหลายคือ
ทุจริตลามก อธิบายวา ก็เมื่อเปนเชนนี้ ไมพึงถึง โดยประการที่สุปปพุทธะนี้ ไมเวนบาปในพระปจเจกพุทธเจานาม ตครสิขี แลวถึงความ
วอดวายอยาใหญหลวง อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา สุปปพุทธกุฏฐิ อาศัย
ธรรมเทศนาของเรา บัดนี้ ถึงความสังเวชเวนบาปทั้งหลาย บรรลุคุณ
วิเศษอยางยิ่งฉันใด แมคนอื่นก็ฉันนั้น เมื่อตองการบรรลุคุณวิเศษ
อยางยิ่ง ก็พึงเวนบาปเสีย.
จบอรรถกถาสุปปพุทธกุฏฐิสูตรที่ ๓
๔. กุมารกสูตร
วาดวยตรัสความทุกขแกเด็กหนุม
[๑๑๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เด็กรุน
หนุมมากดวยกัน จับปลาอยูในระหวางพระนครสาวัตถีกับพระวิหารเชตวัน ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ไดทอดพระเนตรเห็นเด็กรุนหนุมมากดวยกัน จักปลาอยูในหวางพระนครสาวัตถี
กับพระวิหารเชตวัน ครัน้ แลวเสด็จเขาไปหาเด็กรุนหนุมเหลานั้น แลว
ไดตรัสถามวา พอหนูทั้งหลาย เธอทั้งหลายกลัวตอความทุกข ความทุกข
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ไมเปนที่รักของเธอทั้งหลายมิใชหรือ เด็กเหลานั้นกราบทูลวา อยางนั้น
พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายกลัวตอความทุกข ความทุกขไมเปนที่รัก
ของขาพระองคทั้งหลาย.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ถาทานทั้งหลายกลัวความทุกข ถาความทุกข
ไมเปนที่รักของทานทั้งหลายไซร ทานทั้งหลายอยา
ไดทําบาปกรรมทั้งในที่แจงหรือในที่ลับเลย ถาทาน
ทั้งหลายจักทําหรือทําอยูซึ่งบาปกรรมไซร ทานทั้งหลายแมจะเหาะหนีไป ก็ยอมไมพนไปจากความ
ทุกขเลย.
จบกุมารกสูตรที่ ๔
อรรถกถากุมารกสูตร
กุมารกสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กุมารกา แปลวา คนหนุม. แตในที่นี้คนหนุม ซึ่งรู
อรรถของสุภาษิตและทุพภาษิต ทานประสงควา กุมารกะ. จริงอยู สัตว
เหลานี้ จําเดิมแตวันที่เกิดมา จนถึงอายุ ๑๕ ป ทานเรียกวา กุมารกะ
และวา พาละ ตอจากนั้น มีอายุ ๒๐ ป ทานเรียกวา คนหนุม สาว.
บทวา มจฺฉเก พาเธนฺติ ความวา เด็กหนุมเหลานั้น ในฤดูแลง เมื่อ
น้ําในสระแหงหนึ่งใกลหนทางแหงแลว จึงพากันวิดน้ําที่ขังอยูในที่ลุม
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จับและฆาปลาตัวเล็ก ๆ ดวยหมายใจวา เราจักปงกิน. บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา พระองคเสด็จแวะจากทางเขาไปยังสระน้ําหนอยหนึ่ง
แลวประทับยืนอยู เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อุปสงฺกมิ. ก็เพราะ
เหตุไร จึงเสด็จเขาไปหา. เพราะเพื่อจะใหเด็นเหลานั้นเกิดควาคุนเคย
กับพระองค จึงเสด็จเขาไปหา. ศัพทวา โว ในคํานี้วา ภายถ โว เปน
เพียงนิบาต. บทวา ทุกฺขสฺส เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถปญจมีภัตติ
อธิบายวา ทุกฺขสฺมา จากทุกข. ดวยบทวา อปฺปย โว ทุกขฺ  พระองค
ตรัสถามวา ทุกขที่เกิดในรางกายของพวกเธอ ไมนารักไมนาปรารถนา
มิใชหรือ ?
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวงซึ่งอรรถนี้วา สัตวเหลานี้ ไมปรารถนาทุกขเพื่อตนเลย แตปฏิบัติ
เหตุแหงทุกขอยู โดยใจความ เปนอันชื่อวา ปรารถนาทุกขอยูนั่นเอง.
บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้ อันเกียดกั้นการกระทํา
ชั่วและประกาศโทษของการทําชั่ว.
อุทานนั้นมีความหมายดังตอไปนี้ ถาวา ทุกขอันจะใหเปนไปใน
อบายทั้งสิ้น และอันตางดวยความเปนผูมีอายุนอยและความเปนผูมีสวน
ชั่วแหงมนุษยเปนตนในสุคติ เปนธรรมชาติ ไมนา รัก ไมนาปรารถนา
สําหรับพวกทาน ถาพวกทานกลัวทุกขนั้นไซร พวกทานอยาไดกระทํา
คืออยาไดกอกรรมชั่ว คือกรรมลามกแมมีประมาณนอย ชนิดปาณาติบาต
เปนตนทางกายหรือทางวาจาทั้งในที่แจง คือไมปดบัง เพราะปรากฏแก
คนอื่น (และ) ชนิดอภิชฌาเปนตน เพราะในมโนทวาร ทั้งในที่ลับคือ
ปกปดโดยความไมปรากฏแกคนอื่น ถาวา ทานทํากรรมชั่วนัน้ บัดนี้ หรือ
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จักทําในอนาคตไซร ทุกข อันเปนผลของกรรมนั้น ในอบาย ๔ มีนรก
เปนตน และในมนุษยทั้งหลาย จักไมติดตามพวกเราผูหนีไปขางโนน
ขางนี้ ดวยความประสงคดังวามานี้ แมพวกทานจะเหาะหนี คือจงใจ
หลีกหนีไป ก็ไมหลุด คือไมพนจากทุกขนั้นไปได ทานแสดงไววาจะให
ผล ในเมื่อความพรั่งพรอมแหงปจจัยอื่นมีคติและกาลเปนตนนั่นแล.
อาจารยบางพวกกลาววา ปลายเน ดังนี้ก็มี ความวา เมื่อการไป คือ
การหลีกไปในที่ใดที่หนึ่ง มีอยู โดยนัยดังกลาวแลว. มีความนี้ พึงแสดง
ดวยคาถานี้วา ผูทํากรรมชั่ว จะหนีไปในอากาศ หรือทามกลางสมุทร
ฯลฯ ยอมไมพนจากกรรมชั่วนั้นไปได.
จบอรรถกถากุมารกสูตรที่ ๔
๕. อุโปสถสูตร
วาดวยธรรมอันนาอัศจรรย ๘
[๑๑๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปุพพาราม ปราสาทของ
นางวิสาขามิคารมารดา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวย
ภิกษุสงฆ ประทันนั่งอยูในวันอุโบสถ ลําดับนัน้ แล เมื่อราตรีลวงไปแลว
ปฐมยามสิ้นไปแลว ทานพระอานนทลุกขากอาสนะกระทําจีวรเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปฐมยาม
สิ้นไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
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ปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงนิ่งอยู แมครั้งที่ ๒ เมือ่ ราตรีลวงไปแลว
มัชฌิมยามสิ้นไปแลว ทานพระอานนทลุกจากอาสนะ กระทําจีวรเฉวียง
บาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลว งไปแลว
มัชฌิมยามสิ้นไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด แมครั้งที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงนิ่งอยู แมครั้งที่ ๓ เมื่อราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามสิ้นไปแลว
อรุณขึ้นไปแลว จวนสวางแลว ทานพระอานนทลุกจากอาสนะกระทํา
จีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว
ปจฉิมยามสิ้นไปแลว อรุณขึ้นไปแลว จวนสวางแลว ภิกษุสงฆนั่งอยู
นานแลว ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท บริษทั ยังไมบริสุทธิ์ ลําดับนั้น
ทานพระมหาโมคคัลลานะดําริวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้วา ดูกอน
อานนท บริษัทยังไมบริสุทธิ์ ดังนี้ ทรงหมายถึงใครหนอแล ลําดับนั้น
ทานพระมหาโมคคัลลานะกําหนดใจของภิกษุสงฆ ทุกหมูเหลาดวยใจของ
ตนแลวไดพิจารณาเห็นบุคคลนั้นผูทุศีล มีธรรมอันลามก มีความประพฤติ
ไมสะอาด นารังเกียจ มีการงานปกปด ไมเปนสมณะ ปฏิญาณวาเปนสมณะ
ไมเปนพรหมจารี ปฏิญาณวาเปนพรหมจารี ผูเนาใน ผูอันราคะรั่วรด
แลว ผูเปนดุจหยากเยื่อ นั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ ครั้นแลว ทานพระ-
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มหาโมคคัลลานะลุกจากอาสนะเขาไปหาบุคคลนั้น แลวไดกลาวกะบุคคล
นั้นวา จงลุกขึ้นเถิดผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นทานแลว ทาน
ไมมีธรรมเปนเครื่องอยูรวมกับภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล บุคคลนั้นได
นิ่งเสีย แมครั้งที่ ๒... แมครั้งที่ ๓ ทานพระมหาโมคคัลลานะก็ไดแลว
ทานไมมีธรรมเปนเครื่องอยูรวมกับภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ บุคคลนั้น
ก็ไดนิ่งเสีย ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะจับบุคคลนั้นที่แขน
ฉุดใหออกใหจากภายนอกซุมประตู ใสกลอนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคใหบุคคลนั้นออกไปแลว บริษัทบริสุทธิ์แลว
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ดูกอนโมคคัลลนะ
ไมเคยมีมาแลว โมฆบุรษุ นี้อยูจนกระทั่งตองจับแขนฉุดออกไป ลําดับ
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ ตั้งแตนี้ไป เราจักไมกระทําอุโบสถ แสดงปาติโมกข ตั้งแตนี้ไป
เธอทั้งหลายนั่นแลพึงกระทําอุโบสถ แสดงปาติโมกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การที่ตถาคตจะพึงกระทําอุโบสถ แสดงปาติโมกข ในเมื่อบริษทั ไมบริสุทธิ์
นั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาส.
[๑๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทร มีธรรมอันนาอัศจรรย
ไมเคยมีมา ๘ ประการนี้ ที่พวกอสูรเห็นแลว ๆ พากันยินดีอยูในมหาสมุทร ๘ ประการเปนไฉน ?
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลาดลุมลึกลงไปตามลําดับ ไมโกรธ
ชันเหมือนเหว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรลาดลุมลึกลงไปตาม
ลําดับ ไมโกรธชันเหมือนเหว นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา
ประการที่ ๑ มีอยูในมหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลว ๆ พากันยินดีอยูใน
มหาสมุทร.
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง นี้ก็เปน
ธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๒...
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรยอมไมเกลื่อนกลนดวยซากศพ เพราะ
คลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหขึ้นบก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอที่
มหาสมุทรไมเกลื่อนกลนดวยซากศพ เพราะคลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหา
ฝงใหขึ้นบก นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๓...
อีกประการหนึ่ง แมน้ําสายใหญ ๆ คือ แมนา้ํ คงคา ยมุนา อจิรวดี
สรภู มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละชื่อและโคตร
เดิมหมด ถึงการนับวามหาสมุทรนั่นเอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอที่
แมน้ําสายใหญ ๆ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลา
นั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละชื่อและโคตรเดิมหมด ถึงการนับวา
มหาสมุทรนั่นเอง นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการ
ที่ ๔. . .
อีกประการหนึ่ง แมน้ําทุกสายในโลกยอมไหลไปรวมลงในมหาสมุทร และสายฝนก็ตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรอง
หรือเต็มเพราะน้ํานั้น ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอที่แมน้ําทุกสายในโลก
ไหลไปรวมลงในมหาสมุทร และสายฝนก็ตกลงสูมหาสมุทร แตมหาสมุทร
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ก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้ํานั้น ๆ นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๕. . .
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมขอที่มหาสมุทรทั้งหลายมีรสเดียว คือ รสเค็ม นีก้ ็เปนธรรม
อันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๖. . .
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรตั นะเหลานั้น คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข
ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แกวมรกต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมขอที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด. . . นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๗. . .
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญ ๆ
สิ่งมีชีวิตใหญ ๆ ในมหาสมุทรนั้น คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ พวกอสูร นาค คนธรรพ แมที่รางกายใหญประมาณรอยโยชน
สองรอยโยชน สามรอยโยชน สี่รอยโยชน หารอยโยชน ก็มอี ยู ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมขอที่มหาสมุทรเปนที่พํานักของสิ่งที่มีชีวิตใหญ. . . นีก้ ็
เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๘ ที่พวกอสูรเห็นแลว ๆ
พากันยินดีอยูในมหาสมุทร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีธรรม
อันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล ทีพ่ วกอสูรเห็นแลว ๆ พา
กันยินดีในมหาสมุทร.
[๑๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ ก็มีธรรมอันนา
อัศจรรย ไมเคยมีมา ๘ ประการ ทีภ่ ิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ พากันยินดี
อยูในธรรมวินัย ฉันนั้นเหมือนกัน ๘ ประการเปนไฉน ?
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษาไปตามลําดับ
มีการกระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุ
อรหัตผลโดยตรง เปรียบเหมือนมหาสมุทรลาดลุมลึกไปตามลําดับ ไม
โกรธชันเหมือนเหวฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ในธรรมวินัยนี้
มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตาม
ลําดับ มิใชวา จะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรย
ไมเคยมีมา ประการที่ ๑ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ พา
กันยินดีอยูในธรรมวินัยนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเรา ไมลวงสิกขาบทที่เรา
บัญญัติแลวแมเพราะเหตุแหงชีวิต เปรียบเหมือนมหาสมุทรเต็มเปยมอยู
เสมอ ไมลนฝง ฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอที่สาวกทั้งหลายของเรา
ไมลวงสิกขาบทที่เราบัญญัติแลว นีก้ ็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา
ประการที่ ๒. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูทุศีล มีบาปธรรม มีความประพฤติ
ไมสะอาด นารังเกียจ ปกปดกรรมชั่ว ไมใชสมณะ ปฏิญาณวาเปนสมณะ
ไมใชผูประพฤติพรหมจรรย ปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เสียใน ชุม
ดวยราคะ เปนดุจหยากเยื่อ สงฆไมยอมอยูรวมกับบุคคลนั้น ประชุมกัน
ยกวัตรเธอเสียทันที แมเขาจะนั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ แตเขาก็ชื่อวา
หางไกลจากสงฆ และสงฆก็หางไกลจากเขา เปรียบเหมือนมหาสมุทร
ไมเกลื่อนกลนดวยซากศพ เพราะคลื่นยอมซัดเอาซากศพในมหาสมุทร
เขาฝงใหขึ้นบกฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอที่บุคคลผูทุศีล มีบาป
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ธรรม. . .และสงฆที่หางไกลจากเขา นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคย
มีมา ประการที่ ๓. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วรรณะ ๔ จําพวก คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว
ยอมละชื่อและโคตรเดิม ถึงการนับวาพระสมณศากยบุตรทั้งนั้น เปรียบ
เหมือนแมน้ําใหญ ๆ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แมน้ํา
เหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละชื่อและโคตรเดิมหมด ถึงการ
นับวามหาสมุทรนั่นเองฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอที่วรรณะ ๔
จําพวก คือ กษัตริย พราหมณ. . . ถึงการนับวาพระสมณศากยบุตรทั้งนั้น
นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๔. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุเปนอันมากจะปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิไดปรากฏวาพรองหรือเต็มดวยภิกษุ
นั้น เปรียบเหมือนแมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมลงในมหาสมุทร
และสายฝนก็ตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็ไมปรากฏวาพรองหรือเต็ม
ฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุทั้งหลายจะปรินิพพานดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิไดปรากฏวาพรองหรือเต็มดวย
ภิกษุนั้น นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๕. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมวินัยนีม้ ีรสเดียว คือวิมุตติรส เปรียบ
เหมือนมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็มฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แม
ขอที่ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย
ไมเคยมีมา ประการที่ ๖. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมวินัยนีม้ ีรัตนะมากมายหลายชนิด ใน
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ธรรมวินัยนัน้ รัตนะเหลานี้ คือ สติปฏ ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เปรียบเหมือน
มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะเหลานี้ คือ
แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง
ทับทิม แกวมรกต ฉะนัน้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอที่ธรรมวินัยนี้
มีรัตนะมากมายหลายชนิด. . . อริยมรรคมีองค ๘ นีก้ ็เปนธรรมอันนา
อัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๗. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมวินัยนีเ้ ปนที่พํานักอาศัยสิ่งมีชีวิตใหญในธรรมวินัยนั้น มีสิ่งที่มชี ีวิตใหญ ๆ เหลานี้ คือ พระโสดาบัน ทานผู
ปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อ
ทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่ง
อนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต เปรียบ
เหมือนมหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ ๆ ในมหาสมุทรนั้น
มีสิ่งที่มีชีวิตใหญ ๆ เหลานี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ
อสูร นาค คนธรรพ แมมีรางกายใหญประมาณรอยโยชน สองรอยโยชน
สามรอยโยชน สี่รอยโยชน หารอยโยชน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอที่
ธรรมวินัยนี้เปนที่พํานักอาศัยสิ่งที่มีชีวิตใหญ ๆ . . .ทานผูปฏิบัติเพื่อความ
เปนพระอรหันต นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๘
ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ พากันยินดีอยูในธรรมวินัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา
๘. ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ พากันยินดีอยูในธรรม
วินัยนี้.
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง ทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ฝน คือ กิเลสยอมรั่วรดสิ่งที่ปกปด ยอมไมรั่วรด
สิ่งที่เปด เพราะฉะนั้น พึงเปดสิ่งที่ปกปดไวเสีย
ฝนคือกิเลส ยอมไมรั่วรดสิ่งที่เปดนั้นอยางนี้.
จบอุโปสถสูตรที่ ๕
อรรถกถาอุโปสถสูตร
อุโปสถสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ตทหุ ไดแก ในวันนั้น คือในกลางวันนั้น. ในคําวา
อุโปสเถ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. วัน ชือ่ วาอุโบสถ เพราะเปนที่เขาจําของ
คนทั้งหลาย. บทวา อุปวสนฺติ ความวา เปนผูเขาจําอยูดวยศีล หรือ
ดวยการอดอาหาร. จริงอยู ศัพทวา อุโบสถ นี้ มาในศีล ในประโยค
มีอาทิวา เราเขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘. มาในวินัยกรรม
มีปาติโมกขอุเทศเปนตน ในประโยคมีอาทิวา อุโบสถหรือปวารณา.
มาในอุปวาส ในประโยคมีอาทิวา อุโบสถของนายโคปาล อุโบสถของ
นิครนถ. มาในบัญญัติ ในประโยคมีอาทิวา พญานาค ชื่อวาอุโบสถ.
มาในวัน ในประโยคมีอาทิวา วันนี้ เปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา. แมใน
ที่นี้ พึงเห็นวามาในวันนั้นเอง. เพราะฉะนั้น บทวา ตทหุโปสเถ
ความวา ในวันอันเปนวันอุโบสถนั้น. บทวา นิสนิ ฺโน โหติ ความวา
พระองคแวดลอมไปดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประทับนั่งเพื่อทรงแสดงโอวาท-
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ปาติโมกข. ก็แล ครั้นประทับนั่งแลว ทรงตรวจดูจิตของภิกษุเหลานั้น
ทรงเห็นคนทุศีลผูหนึ่ง ทรงพระดําริวา ถาเรา จักแสดงปาติโมกข ใน
เมื่อบุคคลนี้นั่งอยูในที่นี้นั่นแหละ ศีรษะของผูนั้นจักแตก ๗ เสี่ยง ดังนี้
แลว จึงทรงดุษณีภาพเพื่ออนุเคราะหผูนั้นนั่นแล. ก็ในที่นี้ บทวา
อุทฺธสฺต อรุณ ความวา ครั้นถึงอรุณขึ้น พระเถรวิงวอนพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระปาติโมกขดวยคําวา ของพระผูมีพระภาคเจา จงทรง
แสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด พระเจาขา. เพราะในเวลานั้น
ยังไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมควรทํา
อุโบสถในวันมิใชอุโบสถ. บทวา อปริสุทฺธา อานนฺท ปริสา ความวา
เพราะพระองคถูกพระเถระวิงวอน ใหทรงแสดงพระปาติโมกขถึง ๓ ครัง้
เมื่อจะตรัสบอกเหตุการณที่ไมทรงแสดง ไมตรัสวา บุคคลโนนไมบริสุทธิ์
แตตรัสวา อานนท บริษทั ไมบริสุทธิ์. ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา
จึงให ๓ ยามแหงราตรีลวงไปอยางนั้น ? เพราะจําเดิมแตนั้น พระองค
มีพระประสงคจะไมแสดงโอวาทปาติโมกข เพื่อกระทําวัตถุแหงการไม
ทรงแสดงนั้นใหปรากฏ.
บทวา อทฺทส ไดแก ไดเห็นอยางไร. พระเถระกําหนดรูจิตของ
ภิกษุทั้งหลายในบริษัทนั้น ดวยเจโตปริยญาณของตน จึงเห็นจิตคือความ
เปนผูทุศีลของโมฆบุรุษนั้น. ก็เพราะเหตุที่เมื่อเห็นจิตแลว ก็เปนอันชื่อวา
เห็นบุคคลผูพรั่งพรอมดวยจิตนั้น ฉะนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ทาน
มหาโมคคัลลานะไดเห็นแลวแล ซึ่งบุคคลผูทุศีลนั้น. เหมือนอยางทาน
ผูไดเจโตปริยญาณ ยอมรูจิตของบุคคลเหลาอื่นที่เปนไปใน ๗ วัน ใน
อนาคตฉันใด แมในอดีตก็ฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา ทุสฺสีล แปลวา
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ผูไมมีศีล อธิบายวา ผูเวนจากศีล. บทวา ปาปธมฺม ไดแก ผูม ีธรรม
อันลามกเปนสภาวะ เพราะเปนผูมีอัธยาศัยเลว เหตุเปนผูทุศีลนั่นเอง.
บทวา อสุจึ ไดแก ชื่อวา ผูไมสะอาด เพราะประกอบดวยกายกรรม
เปนตนอันไมบริสุทธิ์. บทวา สงฺกสฺสรสมาจาร ความวา ชือ่ วา ผูมี
สมาจารอันพึงระลึกโดยความรังเกียจ เพราะคนอื่นเห็นกรรมอันไมสมควร
บางอยางแลวรังเกียจอยางนี้วา นีช้ ะรอยวาจักเปนกรรมอันผูนี้กระทํา
แลว. อีกอยางหนึ่ง เพราะไดเห็นภิกษุทั้งหลายปรึกษากันดวยกรณียกิจ
บางอยาง ผูมีสมาจารอันพึงระลึกดวยความรังเกียจของตนเองวา ภิกษุ
เหลานี้ รูก รรมที่เราทํา จึงปรึกษากันกระมังหนอ.
ชือ่ วา ผูมีการงานซอนเรน เพราะเธอมีการงานปดบังไว โดย
กระทํากรรมที่พึงปกปด เหตุเปนกรรมที่พึงละอาย. ชื่อวา ผูไ มใชเปน
สมณะ เพราะไมใชสมณะ เหตุทรงไวซึ่งเพศแหงสมณะอันนาเกลียด.
ชื่อวา ผูปฏิญญาวาเปนสมณะ ในการนับวา สมณะมีจํานวนเทาไร ใน
การจับฉลากเปนตน และในการปฏิญญาผิด ๆ วา แมเราก็เปนสมณะ.
ชื่อวา ผูไมใชพรหมจารี เพราะเปนผูมีความประพฤติไมประเสริฐ. ชื่อวา
ผูปฏิญญาวาเปนพรหมจารี เพราะผูไมเปนพรหมจารี เห็นเพื่อน
พรหมจารีเหลาอื่นผูนุงหมเรียบรอย อุมบาตรเรียบรอย กําลังเที่ยว
บิณฑบาตในคามและนิคมเปนตนเลี้ยงชีพ แมตนเองก็ปฏิบัติโดยอาการ
เชนนั้น และปรากฏในวันอุโบสถเปนตน เปนเหมือนใหปฏิญญาวา
แมเราก็เปนพรหมจารี. ชื่อวา ผูเนาใน เพราะกรรมเสียคือศีลวิบัติเขา
อยูในภายใน. ชื่อวา ผูอันราคะรั่วรด เพราะชุมดวยกิเลสเปนเครื่องไหล
ออกมามีราคะเปนตนทางทวาร ๖. ชือ่ วา ผูเปนดุจหยากเยื่อ เพราะ
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เกิดมีหยากเยื่อคือราคะเปนตน และเพราะถูกผูมีศีลทั้งหลายทอดทิ้ง. บทวา
มชฺฌิเม ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส นิสินฺน ความวา ผูนั่งในภายในภิกษุสงฆ เหมือน
นับเนื่องในสงฆ บทวา ทิฏโสิ ความวา เปนผูอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงเห็นแลววา ผูนี้ ไมใชเปนภิกษุตามปกติ. ก็ในขอนี้ พึงเห็นการ
ประกอบบทอยางนี้วา เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นเธอ ฉะนั้น
เธอ คือทานไมมีธรรมเครื่องอยูรวมดวยกรรมอันเดียวกันกับภิกษุทั้งหลาย
ก็เพราะเหตุที่เธอไมมีธรรมเครื่องอยูรวมนั้น ฉะนั้น เธอจงลุกขึ้นเถิด
อาวุโส. บทวา ตติยมฺป โส ปุคฺคโล ตุณฺหี อโหสิ ความวา บุคคลนั้น
เปนผูนิ่งเสียดวยความประสงควา พระเถระแมพูดบอย ๆ ก็จะเบื่อหนาย
งดเวนไปเอง หรือวา บัดนี้ เราจักรูการปฏิบัติของภิกษุเหลานี้. บทวา
พาหาย คเหตฺวา ความวา บุคคลผูทุศีลนั้น อันพระผูมีพระภาคเจาและ
เราเห็นตามความเปนจริงแลว และเราก็กลาววา ทานจงลุกขึ้นถึงครั้งที่ ๓
ก็ไมลุกขึ้น จึงจับแขนบุคคลผูทุศีลนั้น ดวยคิดวา บัดนี้ เปนเวลาที่ฉุด
เธอออกไป อันตรายอุโบสถอยาไดมีแกสงฆเลย. ครั้นจับอยางนั้นแลว.
บทวา พหิ ทฺวารโกฏกา นิกฺขาเมตฺวา ความวา จึงใหออกไปภายนอก
ซุมประตู คือจากประตูศาลา. ก็บทวา พหิ เปนบทแสดงที่ที่ฉุดให
ออกไป. อีกอยางหนึ่ง บทวา พหิ ทฺวารโกฏกา ความวา ใหออกไป
จากภายนอกซุมประตู ไมใชใหออกไปจากภายในซุมประตู อธิบายวา
กระทําใหอยูภายนอกวิหาร แมโดยประการทั้งสอง ดวยประการฉะนี้
บทวา สุจิฆฏิก ทตฺวา ความวา ใสกลอนและลิ่มสลักไวขางบน อธิบาย
วา กั้นไวดวยดี. ดวยบทวา ยาว พาหาคหณาป นาม นี้ ทานแสดงวา
ก็เพราะไดฟงพระดํารัสวา อานนท บริษัทไมบริสุทธิ์ ดังนี้ ก็เมื่อเปน
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อยางนั้น เธอพึงหลีกไปเสีย ครั้นไมหลีกไปอยางนั้น โมฆบุรุษนั้น จัก
คอยอยูจนถูกจับแขนฉุดออกไปดังนั้น ขอนี้จึงนาอัศจรรย. พึงทราบวา
แมขอนี้ ก็เปนอัศจรรยที่นาติเตียนทีเดียว.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระดําริวา บัดนี้ เสนียดเกิด
ขึ้นในภิกษุสงฆแลว พวกบุคคลไมบริสุทธิ์ มายังอุโบสถ และพระตถาคต
ทั้งหลายยอมไมแสดงอุโบสถแกบริษัทผูไมบริสุทธิ์ และเมื่อไมแสดง
อุโบสถ อุโบสถของภิกษุสงฆก็ขาด ถากระไร ตัง้ แตนี้ไป เราพึงอนุญาต
ปาติโมกขุทเทศ (สวดปาติโมกข) เฉพาะแกภิกษุทั้งหลาย ก็แล ครั้น
ทรงพระดําริอยางนี้แลว จึงทรงอนุญาตปาติโมกขุทเทศ เฉพาะแกภิกษุ
ทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ โข ภควา ฯ เป ฯ ปาฏิโมกฺข
อุทฺทิเสยฺยาถ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น ดวยบทวา นทานาห นี้ เชื่อมดวย น อักษร
เฉพาะบทวา บัดนี้ เราจักไมทําอุโบสถ จักไมสวดพระปาติโมกข.
ก็พระปาติโมกขมี ๒ อยาง คือ อาณาปาติโมกข ๑ โอวาทปาติโมกข ๑. ใน ๒ อยางนี้ คํามีอาทิวา สุณาตุ เม ภนฺเต ชื่อวา อาณาปาติโมกข. อาณาปาติโมกขเทานั้น พระสาวกทั้งหลายเทานั้น ยอมสวด
ซึ่งสวดกันทุกกึ่งเดือน พระพุทธเจาทั้งหลาย หาสวดไม. ก็สามคาถา
เหลานี้ คือ ขนฺติ ปรม ฯ เป ฯ สพฺพปาปสฺส อกรณ ฯ เป ฯ อนูปวาโท
อนูปฆาโต ฯ เป ฯ เอต พุทฺธาน สาสน ดังนี้ ชื่อวา โอวาทปาติโมกข.
โอวาทปาติโมกขนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ยอมแสดง สาวกหา
แสดงไม. โดยลวงไป ๖ พรรษาจึงทรงแสดง. จริงอยู ในเวลาที่พระพุทธเจาผูมีพระชนมายุยืนนาน ยังทรงอยู ก็ปาติโมกขุทเทศนี้แหละ
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สําหรับพระพุทธเจาผูมีพระชนมายุนอย ในปฐมโพธิกาลเทานั้น ก็ปาติโมกขุทเทศนี้ ตอแตนั้นก็เปนอยางอื่น. ก็ปาติโมกขนั่นแล เฉพาะ
ภิกษุทั้งหลายเทานั้น ยอมสวด พระพุทธเจาทั้งหลาย หาสวดไม เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา แมของเราทั้งหลาย จึงทรงแสดงโอวาทปาติโมกข เพียง ๒๐ ป พอเห็นอันตรายนี้แลว หลังจากนั้น ก็ไมทรงแสดง.
บทวา อฏาน แปลวา เหตุอันไมสมควร. บทวา อนวกาโส
เปนไวพจนของเหตุอันไมสมควรนั้นเหมือนกัน. จริงอยู เหตุทานเรียกวา
ฐานะ เพราะเปนที่ตั้งอยูแหงผล เหตุมีความเปนไปเนื่องกับผลนั้น ฉันใด
เหตุอันไมสมควรนั้น ทานจึงเรียกวา อนวกาโส ดังนี้ก็มี ฉันนั้นแล.
บทวา ย เปนกิริยาปรามาส. บทวา ย นั้น พึงประกอบโดยนัยที่กลาว
แลว ในหนหลัง.
ถามวา ในบทวา อฏิเม ภิกฺขเว มหาสมุทิเท นี้ มีอนุสนธิ
อยางไร ? ตอบวา การไมแสดงพระปาติโมกขแกบริษัทผูไมบริสุทธิ์ ซึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวนั้นจัดเปนอัจฉริยอัพภูตธรรม ในพระธรรมวินัยนี้ เพราะฉะนั้น พระศาสดา มีพระประสงคจะจําแนกแสดง
การไมสวดพระปาติโมกขนั้น พรอมกับอัจฉริยอัพภูตธรรม ๗ ประการ
นอกนี้ อันดับแรก เมือ่ จะทรงแสดงอัจฉริยอัพภูตธรรม ๘ ประการ ใน
มหาสมุทร โดยความเปนอุปมาแกภิกษุเหลานั้นกอน จึงตรัสพระดํารัส
มีอาทิวา อฏิเม ภิกฺขเว มหาสมุทฺเท ดังนี้.
บทวา อสุรา ความวา ชื่อวา อสุระ เพราะไมเลน คือ ไมรื่นเริง
ไดแก ไมไพโรจน เหมือนเทพ (ปกติ) อีกอยางหนึ่ง เทพ ชือ่ วา อสูร
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เพราะเปนขาศึกตอเทพผูชื่อวาสุระเหลานั้น ไดแก เทพผูใหการประหาร
ตอเทพเวปจิตติอสูรเปนตน. ภพของอสูรเหลานั้น มีในสวนภายใต
ภูเขาสิเนรุ. เทพเหลานั้น กําลังเขาออกในภพแหงอสูรเหลานั้น ๆ
เนรมิตมณฑปเปนตน ณ เชิงเขาสิเนรุ เลนอภิรมยอยู. เพราะเห็นคุณ
เหลานี้ ดวยความยินดียิ่ง ของเทพเหลานั้น ในภพนั้น เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา เทพอสูรเหลาใด พอไดเห็น ไดเห็นเขา จึงอภิรมย
ในมหาสมุทร ดังนี้ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิรมนฺติ แปลวา ยอมประสบความ
ยินดี อธิบายวา ไมเบื่อหนายอยู. บททั้งหมดมีอาทิวา อนุปุพฺพนินฺโน
เปนไวพจนแหงความเปนสถานที่ลาดลุม ตามลําดับนั้นแล.
บทวา นายตเกเนว ปปาโต ความวา ไมใชเหวแตกอนมาทีเดียว
เหมือนบึงใหญที่โกรกชัน. จริงอยู เหวนั้น จําเดิมแตสวนแหงฝงไป
เปนสวนที่ลุมลึก โดยองคุลีหนึ่ง สององคุลี คืบหนึ่ง ศอกหนึ่ง ไมเสา
หนึ่ง ชั่วโคอุสภหนึ่ง กึง่ คาวุต คาวุตหนึ่ง และโยชนหนึ่งเปนตน ลึกไป
ลึกไป จนถึงขนาดลึก ๘,๔๐๐ โยชน ณ เชิงสิเนรุบรรพต ทานแสดงไว
ดังนี้. บทวา ิตธมฺโม ไดแก มีความตั้งอยูเปนสภาวะ คือ มีความตั้ง
ลงเปนสภาวะ. บทวา มเตน กุณเปน ไดแก ดวยซากชางและมา
เปนตนอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา วาเหติ แปลวา ลอยไป. บทวา
ถล อุสฺสาเทติ ความวา ซัดขึ้นบนบก ดวยคลื่นกระทบคราวเดียวเทานั้น
เหมือนเอามือจับโยนไปฉะนั้น. บทวา คงฺคา ยมุนา ความวา แมน้ํา
ที่ไหลออกจากทางดานทิศใตแหงสระอโนดาต จัดเปนแมน้ํา ๕ สาย ถึง
การนับโดย ๕ สาย มีแมน้ําคงคาเปนตน ในทีท่ ี่ไหลไป.
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ในขอนั้น มีกถาแสดงการเกิดขึ้นตั้งแตตนแหงแมน้ํา ๕ สาย เหลา
นี้ ดังตอไปนี้ จริงอยู ชมพูทวีปนี้ มีปริมาณหมื่นโยชน. ในชมพูทวีปนั้น
ประเทศมีประมาณ ๔,๐๐๐ โยชน ถูกน้ําเซาะ ถึงการนับวา สมุทร.
พวกคนอาศัยอยูในที่ประมาณ ๓,๐๐๐ โยชน. ภูเขาหิมพานตตั้งจรดในที่
ประมาณ ๓,๐๐๐ โยชน สูง ๕๐๐ โยชน ประดับไปดวยยอด ๘๔,๐๐๐
ยอด วิจิตรไปดวยแมน้ําใหญ ๕ สาย อันไหลมาโดยรอบ อันเปนที่ที่วา
โดยสวนยาวกวางและลึก มีประมาณ ๕๐ โยชน วัดโดยกลมประมาณ
๑๕๐ โยชน อันเปนที่ตั้งอยูแหงสระใหญ ๗ สระ คือ สระอโนดาต สระ
กัณณมุณฑะ สระรถการะ สระฉัททันตะ สระกุณาละ สระมันทากินิ
และสระสีหัปปปาตะ. ในสระใหญ ๗ สระนั้น สระอโนดาต ลอมรอบ
ไปดวย ยอดบรรพต ๕ ยอดเหลานี้ คือยอดเขาสุทัสสนะ ยอดเขาจิตตะ
ยอดเขากาฬะ ยอดคันธมาทนและยอดเขาไกลาส. ในยอดเขา ๕ ยอด
เหลานั้น ยอดเขาสุทัสสนะ ลวนแลวดวยทองคํา สูง ๓๐๐ โยชน
ภายในคด มีทรวดทรงคลายปากกา ตั้งปดบังสระนั้นนั่นแหละไว. ยอดเขาจิตตะ ลวนแลวดวยแกว ๗ ประการ. ยอดเขากาฬะ ลวนแลวดวย
ดอกอัญชัน. ยอดเขาคันธมาทน ลวนแลวดวยเพชรตาแมว ภายในมี
สีเหมือนถั่วเขียว ตั้งโชติชวง เหมือนถานเพลิงที่ลุกโพลง ในวันอุโบสถ
ขางแรม อันดาดาษไปดวยโอสถนานัปการ มากไปดวยกลิ่น ๑๐ กลิ่น
เหลานี้ คือ กลิ่นที่ราก กลิ่นที่แกน กลิ่นที่กระพี้ กลิ่นที่เปลือก กลิ่น
ที่สะเก็ด กลิน่ ที่ลําตน กลิ่นที่รส กลิน่ ที่ดอก กลิน่ ที่ผล และกลิ่นที่ใบ.
ยอดเขาไกลาศ ลวนแลวไปดวยเงิน. ยอดเขาทั้งหมดนั้น มีทรวดทรง
สงเสมอกัน กับเขาสุทัสสนะ ตั้งปดบังสระนั้นนั่นแลไว. ในยอดเขา
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เหลานั้น ฝนตกดวยเทวานุภาพ และน้ําไหลดวยนาคานุภาพ. น้ําทั้งหมด
นั้นไหลเขาไปยังสระอโนดาตเทานั้น. พระจันทรและพระอาทิตย โคจรทาง
ดานทิศใตหรือทางดานทิศเหนือ ทําแสงสวางในที่นั้น โดยระหวางแหง
ภูเขา. แตเมื่อโคจรไปโดยตรง ๆ หาทําไม. ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ สระนั้น
จึงเกิดการนับวา อโนดาต. ในสระอโนดาตนั้นพื้นแหงมโนศิลา ไมมี
ปลาและเตา เสมือนแกวผลึกที่ปราศจากมลทิน น้ําไมขุนมัว บังเกิดแต
กรรมทีเดียว เปนทาสําหรับอาบ ของเหลาสัตวผูใชน้ํานั้น เปนที่ที่พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระสาวก ทั้งฤาษี ผูมีฤทธิ์ ทําการอาบ
เปนตน ฝายเทพและยักษเปนตน ก็พากันเลนน้ํา. ในขางทั้ง ๔ ของ
สระอโนดาตนั้น มีทางน้ําไหลอยู ๔ ทาง คือ ทางราชสีห ทางชาง ทาง
มา และทางโคอุสภะ อันเปนเหตุใหแมน้ําทั้ง ๔ ไหลไป. ในฝงแมน้ํา
ที่ไหลออกจากทางราชสีห มีสีหไกรสรอยูเปนอันมาก. โดยทางชางเปน
ตนก็เหมือนกัน มีชาง มา และโคอุสภะเปนจํานวนมาก. แมน้ําที่ไหล
ออกจากทิศตะวันออกไหลวนขวา ๓ รอบสระอโนดาต ไมไหลไปยังแมน้ํา ๓ สาย นอกนี้ ไหลไปทางที่ไมมีคน ดานภูเขาหิมพานตทิศตะวันออก
นั้นเอง แลวไหลเขามหาสมุทร. ฝายแมน้ําที่ไหลออกจากทิศตะวันตก
และทิศเหนือ ไหลวนขวาอยางนั้นเหมือนกัน ไหลไปทางที่ไมมีคน
ดานภูเขาหิมพานตทิศตะวันตก และทิศเหนือเหมือนกัน แลวไหลเขา
มหาสมุทร. สวนแมน้ําที่ไหลจากทางทิศใต แลวไหลวนขวา ๓ รอบ
สระอโนดาตนั้น ไหลตรงไปทางทิศใตหลังศิลาดาดนั้นเองได ๖๐ โยชน
แลวกระทบภูเขาพุงขึ้น เปนสายน้ําประมาณ ๓ คาวุตโดยรอบ ไหลไป
ทางอากาศ ๖๐ โยชนแลว ก็ตกลงที่ศิลาดาด ชือ่ ติยังคละ. ศิลาดาด
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แตกออก เพราะกําลังสายน้ํา. ในที่นั้น เกิดเปนสระโปกขรณีใหญชื่อ
ติยังคละมีประมาณได ๕๐ โยชน. พังฝงสระโปกขรณี ไหลเขาศิลาดาด
ไหลไปได ๖๐ โยชน แตนั้นก็พังแผนดินทึบเจาะเปนอุโมงคได ๖๐ โยชน
กระทบภูเขาที่ตั้งขวาง ชื่อวา วิชฌะ เกิดเปนแมน้ํา ๕ สาย เชนกับนิ้ว
๕ นิ้ว ที่ฝามือ. ในที่ทไี่ หลไปไหลไป วนเวียนขวาสระอโนดาต แมน้ํา
นั้น เรียกวา อาวัตตคงคา. ในที่ที่ไหลไปตรงทางหลังศิลาดาด ประมาณ
๖๐ โยชน เรียกวา กัณณคงคา. ในทีท่ ี่ไหลไปทางอากาศ ประมาณ ๖๐
โยชน เรียกวา อากาศคงคา. ที่ขังอยูบนศิลาดาด ชื่อติยังคละ มีโอกาส
ประมาณได ๕๐ โยชน เรียกวา ติยังคลโปกขรณี. ในที่ที่พังฝงไหล
ไปยังศิลาดาด ไดประมาณ ๖๐ โยชน เรียกวา พหลคงคา. ในที่ที่ไหล
ไปทางอุโมงค ประมาณได ๖๐ โยชน เรียกวา อุมมังคคงคา. ในที่ที่
กระทบภูเขาที่ตั้งขวางชื่อวา วิชฌะ เกิดเปน ๕ สาย นับเปน ๕ สาย คือ
แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และมหี. แมน้ํา ๕ สาย เหลานี้ ดังวา
มานี้ พึงทราบวา ไหลออกจากภูเขาหิมพานต. บรรดาบทเหลานั้น
คําวา นที นินฺนคา ดังนี้เปนตน จัดเปนโคตร. คําวา คงฺคา ยมุนา
ดังนี้เปนตน จัดเปนชื่อ.
บทวา สวนฺติโย ไดแก แมน้ําใหญ หรือแมน้ํานอยชนิดใดชนิด
หนึ่ง ที่ไหลไปไหลไป. บทวา อปฺเปนฺติ แปลวา ยอมไหลไป คือ ยอม
ไหลรวมกันไป. บทวา ธารา ไดแก สายฝน. บทวา ปูรตฺต แปลวา
ความที่สายฝนขังเต็ม. จริงอยู มหาสมุทรเปนธรรมดาดังตอไปนี้ ใคร ๆ
ไมอาจจะกลาวมหาสมุทรนั้นวา ในเวลานี้ฝนตกนอย พวกเราถือเอา
เครื่องดักสัตว มีขายและไซเปนตน จับเอาปลาและเตา หรือวาในเวลา
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นี้ ฝนมีมากเกินไป พวกเราไมไดสถานที่เปนที่เหยียดหลัง. จริงอยู ตั้ง
แตเวลาปฐมกัปมา ฝนตกน้ําขังจรดแดนเขาสิเนรุ แตนั้นน้ําแมประมาณ
องคุลีหนึ่ง ก็ไหลลงภายใตเลย ไมไหลขึ้นขางบน.
บทวา เอกรโส ไดแก มีรสไมเจือปน. บทวา มุตฺตา ไดแก
แกวมุกดาหลายชนิด มีชนิดเล็กใหญกลมและยาวเปนตน. บทวา มณิ
ไดแก แกวมณีหลายชนิด มีชนิดแดงและเขียวเปนตน. บทวา เวฬุริโย
ไดแก แกวไพฑูรยหลายชนิด โดยสัณฐานมีสีไมไผ และสีดอกซึกเปนตน.
บทวา สงฺโข ไดแก สังขหลายชนิด มีชนิดสังขทักษิณาวัฏ สังขทอง
แดง และสังขสําหรับเปาเปนตน. บทวา สิลา ไดแก ศิลาหลายชนิด
มีชนิดสีขาว ดํา และสีถวั่ เขียวเปนตน. บทวา ปวาฬ ไดแก แกว
ประพาฬหลายชนิด มีชนิดเล็กใหญ แดงออน และแดงแกเปนตน.
บทวา โลหิตงฺก ไดแก ทับทิมหลายชนิด มีชนิดปทุมราคเปนตน.
บทวา มสารคลฺล ไดแก แกวลาย (เพชรตาแมว). อาจารยบางพวก
กลาววา จิตฺตผลิก แกวผลึกอันไพจิตร ดังนี้ก็มี.
บทวา มหต ภูตาน ไดแกสัตวใหญ. ปลา ๓ ชนิดคือ ปลาติมิ ๑
ปลาติมิงคิละ ๑ ปลาติมิติมิงคิละ ๑. ปลาที่สามารถจะกลืนกินปลาติมิ ชือ่
วา ปลาติมิงคิละ. ปลาที่สามารถจะกลืนกินปลาติมิ และปลาติมิงคิละ
เขาเรียกวา ปลาติมิติมิงคิละ. บทวา นาคา ไดแก นาคที่อยูบนหลัง
คลื่นบาง นาคที่อยูในวิมานบาง.
ดวยบทวา เอวเมว โข พระศาสดา ทรงสามารถ เพื่อจะแสดง
จําแนก อัจฉริยอัพภูตธรรม ๑๖ บาง ๓๒ บาง ยิ่งกวานั้นบาง ในพระธรรมวินัยนี้ ก็จริง ถึงกระนั้น เมื่อทรงแสดงจําแนกธรรมทีค่ วรจะพึง
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อุปมาเหลานั้น เพียง ๘ อยาง โดยสมควรแกอรรถ ทีถ่ ือเอาโดยความ
เปนอุปมาในขณะนั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา อยางนั้นนั่นแล ภิกษุทั้งหลาย
อัจฉริยอัพภูตธรรม ๘ อยาง ยอมมีในธรรมวินัยนี้ ดังนี้.
ในธรรมเหลานั้น ทานถือเอาสิกขา ๓ ดวย อนุปุพพสิกขา การ
ศึกษาไปตามลําดับ. ธุดงคธรรม ๑๓ ถือเอาดวย อนุปุพพกิริยา การทํา
ไปตามลําดับ. อนุปสสนา ๗ มหาวิปสสนา ๑๘ การจําแนกอารมณ ๓๘
และโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ทานถือเอาดวย อนุปุพพปฏิปทา การปฏิบัติ
ไปตามลําดับ. บทวา นายตเกเนว อฺาปฏิเวโธ ความวา ธรรมดา
การไมทําศีลเปนตนใหบริบูรณ ตัง้ แตตนมาแลวแทงตลอดพระอรหัต
ยอมไมมี เหมือนการไปเกิดขึ้นแหงมัณฑุกเทพบุตร ฉะนั้น สวนการทํา
ศีลสมาธิและปญญาใหบริบูรณไปตามลําดับกอนแลว จึงบรรลุพระอรหัต
ได ยอมมี.
ดวยบทวา มม สาวกา พระองคตรัสหมายถึงพระอริยบุคคล มี
พระโสดาบัน เปนตน. บทวา น สวสติ ไดแก ยอมไมทําสังวาส
ดวยอํานาจอุโบสถกรรมเปนตน. บทวา อุกฺขิปติ แปลวา ยอมผลักออก
ไป. บทวา อารกา ว ไดเเก ในทีไ่ กลนั่นแล. บทวา น เตน
นิพฺพานธาตุยา อูนตฺต อูนตฺต วา ปูรตฺต วา ความวา ใคร ๆ ไมอาจจะกลาว
วา แมเมื่อกัป ยังไมสิ้นไป พระพุทธเจาทั้งหลาย ยังไมเสด็จอุบัติ แม
สัตวตนหนึ่ง ก็ไมสามารถจะปรินิพพานได แมในกาลนั้น ก็ไมอาจจะ
พูดวา นิพพานธาตุวาง แตในครั้งพุทธกาล สัตวทั้งหลาย แมนับไมถวน
ในสมาคมหนึ่ง ๆ ก็พากันยินดีอมตธรรม แมในกาลนั้น ใคร ๆ ก็ไม
อาจจะพูดไดวา นิพพานธาตุเต็ม. บทวา วิมุตฺตริ โส แปลวา มีการ
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หลุดพนจากกิเลสเปนรส. จริงอยู ศาสนสมบัติทั้งสิ้น ยอมดํารงอยูเพียง
เพื่อจิตหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น.
บทวา รตนานิ ความวา ชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวาใหเกิดความ
ยินดี. จริงอยู เมื่อเจริญสติปฏฐานเปนตน ปติและปราโมทยมีประมาณ
ไมนอยยอมบังเกิดขึ้นสวนเบื้องตน. ในสวนเบื้องปลายไมจําตองทั้งกลาวถึง
สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา
พระโยคียอมพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ
แหงขันธทั้งหลายในกาลใด ๆ ในกาลนั้น ๆ ทาน
ยอมไดปติและปราโมทย นั้นเปนอมตะของผูรูแจง.
ก็ปติและปราโมทยอันมีโลกิยรัตนะเปนเหตุ ยอมไมถงึ สวนแหง
เสี้ยวของอมตธรรมนั้น อรรถดังวามานี้ ทานแสดงไวในหนหลังแลวแล
อีกอยางหนึ่ง
สิ่งที่ธรรมดาทําใหวิจิตร มีคามากหาที่เปรียบปานมิได เห็นไดยากเปนเครื่องใชสอยของสัตวผูไม
ต่ําทราม ทานเรียกวา รัตนะแล.
ก็ถาชือ่ วารัตนะ ยอมมีไดโดยภาวะที่ธรรมดาทําใหวิจิตรเปนตน
ไซร ถึงอยางนั้น สติปฏฐานเปนตนนั่นแล ก็เปนรัตนะไดเพราะเปนของ
มีอยูจริง จริงอยู ภาวะแหงสติปฏฐานเปนตนนั้น เปนอานุภาพของ
โพธิปกขิยธรรม เพราะเปนเหตุใกลซึ่งทําใหพระสาวกบรรลุสาวกบารมีญาณ พระปจเจกพุทธเจาบรรลุปจเจกโพธิญาณ พระสัมมาสัมพุทธเจา
บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ. จริงอยู เหตุที่สืบ ๆ กันมาเปนอุปนิสัยแหง
ทานเปนตน รวมความวา สติปฏฐานเปนตนเปนรัตนะเปนความดียิ่งแหง
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โพธิปกขิยธรรม เพราะอรรถวาทําใหเกิดความยินดี และเพราะอรรถวา
เปนของอันธรรมดาทําใหวิจิตร. ดวยเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา ใน
ธรรมเหลานั้นรัตนะเหลานี้ คือ สติปฏ ฐาน ๔.
บรรดาธรรมเหลานั้น ชื่อวาปฏฐาน เพราะอรรถวาหยั่งลงปรากฏ
ในอารมณ กรรมเริ่มแรกคือสติ ชื่อวาสติปฏฐาน. ก็เพราะอารมณมี ๔
อยางดวยอํานาจกายเปนตน ทานจึงกลาววาสติปฏฐาน ๔. จริงอยางนั้น
สติปฏฐาน ๔ เหลานั้น ทานแยกออกเปนกายานุปสสนาเปนตน เพราะ
ละความสําคัญในกายวางาม เวทนาวาเปนสุข จิตวาเปนของเที่ยง และใน
ธรรมวาเปนอัตตา และเพราะยึดถือในกายวาเปนของไมงาม ในเวทนา
วาเปนทุกข ในจิตวาเปนของไมเที่ยงและในธรรมวาเปนอนัตตา.
ชื่อวา สัมมัปปธาน เพราะเปนเหตุใหพระโยคีเริ่มตั้งโดยชอบ หรือ
วาตนเองเริ่มตั้งโดยชอบ หรือการเริ่มตั้งที่บัณฑิตสรรเสริญหรือเปนความ
ดี. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สัมมัปปธาน เพราะเปนเหตุใหบุคคลทําความ
เพียรโดยชอบนั่นเอง คําวาสัมมัปปธานนี้เปนชื่อของวิริยะความเพียร. ก็
สัมมัปปธานความเพียรนั้น ก็เรียกวาสัมมัปปธาน ๔ เพราะทํากิจ ๔
อยาง คือ ไมใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น ๑ ละอกุศลธรรมที่เกิด
ขึ้น ๑ ทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ๑ ทํากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ใหเจริญ ๑.
ชือ่ วา ฤทธิ์ เพราะอรรถวาสําเร็จ อธิบายวา สัมฤทธิ์ คือเผล็ดผล.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ฤทธิ์ เพราะเปนเหตุสําเร็จ คือ สัมฤทธิ์ เจริญถึง
ความสูงสุดแหงสัตวทั้งหลาย. ดวยอรรถแรก บาทคือความสําเร็จ ชื่อวา
อิทธิบาท อธิบายวา สวนแหงความสําเร็จ. ดวยอรรถที่ ๒ บาทคือ
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ที่ตั้ง ไดแก อุบายเครื่องบรรลุถึงความสําเร็จ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
อิทธิบาท. จริงอยู สัตวทั้งหลายยอมถึง คือบรรลุความสําเร็จ กลาวคือ
คุณวิเศษสูง ๆ ขึ้นไปดวยอิทธิบาทนั้น. อิทธิบาทนี้นั้น ทานเรียกวา
อิทธิบาท ๔ เพราะทําอธิบดีธรรม ๔ มีฉันทาธิบดีเปนตน ใหเปนธุระ
คือใหเปนใหญบังเกิดขึ้น.
บทวา ปฺจินฺทฺริยานิ ไดแก อินทรีย ๕ มีสัทธินทรียเปนตน.
ในอินทรีย ๕ นั้น ศรัทธา ชื่อวาอินทรีย เพราะครอบงําความเปนผูไม
มีศรัทธา แลวทําใหเปนใหญในลักษณะแหงการนอมใจเชื่อ. ปญญา
ชื่อวาอินทรีย เพราะครอบงําโกสัชชะแลวทําใหเปนใหญในลักษณะแหง
การประคองไว ครอบงําปมาทะแลวทําใหเปนใหญในลักษณะปรากฏ
ครอบงําความฟุงซานแลวทําใหเปนใหญในลักษณะแหงความไมฟุงซาน
ครอบงําความไมรูแลวทําใหเปนใหญในลักษณะแหงทัสสนะ อินทรีย ๕
เหลานั้นแหละพึงทราบวาพละ เพราะความเปนธรรมชาติมั่นคงในสัมปยุตธรรมทั้งหลาย ดวยอรรถวาไมหวั่นไหว โดยที่ความไมมีศรัทธาเปนตน
ครอบงําไมได.
บทวา สตฺต โพชฺฌงฺคา ความวา โพชฌงค เพราะอรรถวาเปน
องคแหงธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรู หรือของบุคคลผูตรัสรู. พระอริยสาวก
ยอมตรัสรู คือออกจากกิเลสนิทรา คือแทงตลอดอริยสัจ ๔ หรือทําให
แจงเฉพาะพระนิพพาน ดวยธรรมสามัคคีใด กลาวคือ สติ ธัมมวิจยะ
วีริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา อันเปนปฏิปกษตออันตราย
เปนอเนก เชนการตั้งอยูและการประมวลมาซึ่งความหดหูและความฟุงซาน การประกอบในกามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค และการ
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ยึดมั่นอุจเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิเปนตน อันเกิดขึ้นในขณะโลกุตรมรรค
เพราะเหตุนั้น ธรรมสามัคคีนั้น ทานเรียกวา โพธิ ชื่อวาโพชฌงค
เพราะเปนองคแหงโพธิ กลาวคือธรรมสามัคคีนั้นบาง เหมือนองคของ
ฌาน และองคของมรรคเปนตน. ชือ่ วา โพชฌงค แมเพราะเปนองค
แหงพระอริยสาวกผูตรัสรูซึ่งเรียกวา โพธิ เพราะวิเคราะหวาตรัสรูดวย
ธรรมสามัคคี มีประการดังกลาวแลว เหมือนองคของเสนา และองค
ของรถเปนตน. ดวยเหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาววา
ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนองคแหงบุคคลผูตรัสรู พึงทราบอรรถแหง
โพชฌงค แมโดยนัยมีอาทิวา ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรู ดังนี.้
บทวา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ความวา ชื่อวา อริยะ เพราะ
ไกลจากกิเลสอันมรรคนั้น ๆ พึงฆา เพราะกระทําความเปนพระอริยะ
และเพราะใหไดอริยผล. ชื่อวาอัฏฐังคิกะ เพราะมรรคนั้นมีองค ๘ มี
สัมมาทิฏฐิเปนตน อีกอยางหนึ่ง องค ๘ นั่นแหละ ชื่อวาอัฏฐังคิกะ.
ชื่อวามรรค เพราะฆากิเลสทั้งหลายใหตายไป หรือเพราะผูตองการพระนิพพานแสวงหา หรือตนเองแสวงหาพระนิพพาน. พึงทราบการจําแนก
อรรถแหงสติปฏฐานเปนตนเหลานั้นอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา โสตาปนฺโน ไดแก พระอริยบุคคลผูถึง คือบรรลุกระแส
กลาวคือมรรคดํารงอยู อธิบายวา ผูดํารงอยูในโสดาปตติผล. บทวา
โสดาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน ไดแก พระอริยบุคคลผูดํารงอยู
ในปฐมมรรคผูกําลังปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหประจักษแกตน ซึ่งเรียก
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พระอริยบุคคลที่ ๘ ดังนี้ก็มี. บทวา สกทาคามี ไดแก พระอริยบุคคล
ผูดํารงอยูในผลที่ ๒ ผูจะมาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้น โดยการถือปฏิสนธิ.
บทวา อนาคามี ไดแก พระอริยบุคคล. ผูดํารงอยูในผลที่ ๓. ผูมีปกติไม
มาสูกามโลก โดยการถือปฏิสนธิ. ก็การจําแนกพระอริยบุคคลมีอาทิ
อยางนี้วา สัทธานุสารี ๑ ธัมมานุสารี ๑ เอกพีชี ๑ เปนประเภทของ
พระอริยบุคคลเหลานั้นนั่นแหล. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบความกลาวคือความ
ไมมีธรรมเครื่องอยูรวมกันกับบุคคลทุศีลผูประดุจซากสัตวตายในพระธรรมวินัยของพระองคนี้. บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้
อันแสดงเหตุแหงการจําแนกบุคคลผูไมควรอยูรวมและผูควรอยูรวม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉนฺนมติวสฺสติ ความวา ภิกษุตอง
อาบัติแลวปกปดไว ยอมตองอาบัติตัวอื่นใหมอีก ยอมตองอาบัติมาก
ขึ้น ๆ ฝนคืออาบัติ ไดแก ฝนคือกิเลส ยอมรั่วรดมากขึ้นอยางนี้ ดวย
ประการฉะนี้. บทวา วิวฏ นาติวสฺสติ ความวา ภิกษุผูตองอาบัติแลว
ไมปกปดอาบัตินั้นไวเปดเผย ประกาศแกเพื่อนสพรหมจารี กระทําคืน
แสดงออก (จากอาบัติ) ตามธรรม ตามวินัยไมตองอาบัติตัวอื่นใหม
เพราะเหตุนั้น ฝนคืออาบัติ ฝนคือกิเลส ที่ภิกษุนั้นเปดเผยแลวยอมไม
รั่วรดอีก ก็เพราะเหตุที่ขอนั้นเปนอยางนั้น ฉะนั้น ทานทั้งหลายพึงเปด
คือประกาศอาบัติที่ปด คือที่ปกปดไว. บทวา เอวนฺต นาติวสฺสติ
ความวา เมื่อเปนอยางนั้น ฝนคือกิเลสยอมไมทําลายอัตภาพแลวรั่วรด
คือไมเปยกบุคคลผูตองอาบัตินั้น. อธิบายวา บุคคลนั้น ไมถกู กิเลสรั่วรด
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อยางนั้น เปนผูมีศีลบริสทุ ธิ์ มีใจมั่น เริ่มตั้งวิปสสนาพิจารณาอยู ยอม
บรรลุถึงพระนิพพานโดยลําดับ.
จบอรรถกถาอุโปสถสูตรที่ ๕
๖. โสณสูตร
วาดวยคนสะอาดไมยินดีในบาป
[๑๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาฐานของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
พระมหากัจจานะอยู ณ ปวัฏฏบรรพต แควนกุรรุ ฆระ ในอวันตีชนบท
ก็สมัยนั้นแล อุบาสกชื่อโสณโกฏิกัณณะ เปนอุปฏฐากของทานพระมหากัจจานะ ครั้งนั้นแล อุบาสกชื่อโสณโกฏิกัณณะ หลีกเรนอยูในที่ลับ
ไดเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา พระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดง
ธรรมดวยอาการใด ๆ ธรรมนั้นยอมปรากฏแกเราผูพิจารณาอยูดวยอาการ
นั้น ๆ อยางนี้วา บุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์
บริบูรณโดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ผิฉะนั้น เราพึงปลงผม
และหนวดนุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด ลําดับนัน้ แล อุบาสกโสณโกฏิกัณณะเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู อภิวาทแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะวา ขาแต
ทานผูเจริญ ขอโอกาส กระผมหลีกเรนอยูในที่ลบั ไดเกิดปริวิตกแหง
ใจอยางนี้วา พระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใด ๆ
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ธรรมนั้นยอมปรากฏแกเราผูพิจารณาอยูดวยอาการนั้น ๆ อยางนี้วา บุคคล
ผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียวดุจ
สังขขัด ไมใชทําไดงาย ผิฉะนั้น เราพึงปลงผมและหนวดนุงหมผา
กาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด ขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจามหากัจจานะโปรดใหกระผมบวชเถิด.
[๑๒๐] เมื่ออุบาสกโสณโกฏิกัณณะกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหากัจจานะไดกลาวกะอุบาสกโสณโกฏิกัณณะวา ดูกอนโสณะ พรหมจรรยมีภัตหนเดียว มีการนอนผูเดียวตลอดชีวิต ทําไดยากนัก ดูกอน
โสณะ เชิญทานเปนคฤหัสถอยูในเรือนนั้นแล จงหมั่นประกอบพรหมจรรยอันมีภัตหนเดียว นอนผูเดียว เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายเถิด ครั้งนั้นแล การปรารภเพื่อจะบวชของอุบาสกโสณโกฏิกัณณะ
ไดระงับไป แมครั้งที่ ๒. . . การปรารภเพื่อจะบวชของอุบาสกโสณโกฏิกัณณะก็ไดระงับไป แมครั้งที่ ๓ อุบาสกโสณโกฏิกัณณะหลีกเรนอยูใน
ที่ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา พระคุณเจามหากัจจานะยอม
แสดงธรรมดวยอาการใด ๆ ธรรมนั้นยอมปรากฏแกเราผูพิจารณาอยูดวย
อาการนั้น ๆ อยางนี้วา บุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยให
บริสุทธิ์บริบรู ณโดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ผิฉะนั้น เราพึง
ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด แมครั้งที่ ๓
อุบาสกโสณโกฏิกัณณะก็ไดเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู อภิวาท
แลนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะ
วา ขาแตทานผูเจริญ กระผมหลีกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดความปริวิตก
แหงใจอยางนี้วา พระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใด ๆ
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ธรรมนั้นยอมปรากฏแกกระผมผูพิจารณาอยูดวยอาการนั้น ๆ อยางนี้วา
บุคคลผูอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบรู ณโดยสวน
เดียวดุจสังขขัด ไมใชทาํ ไดงาย ผิฉะนั้น เราพึงปลงผมและหนวดนุงหม
ผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด ขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจา
มหากัจจานะโปรดใหกระผมบวชเถิด. ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัจจานะ
ใหอุบาสกโสณโกฏิกัณณะบวชแลว.
[๑๒๑] ก็โดยสมัยนั้น อวันตีทักขิณาบถมีภิกษุนอย ครั้งนั้นแล
ทานพระมหากัจจานะใหประชุมพระภิกษุสงฆสวรรคแตบาน และนิคม
เปนตนนั้น โดยยากลําบาก โดยลวงไปสามป จึงใหทานพระโสณะอุปสมบทได ครั้งนั้นแล ทานพระโสณะอยูจําพรรษาแลว หลีกออกเรนอยู
ในที่ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา เราไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเฉพาะพระพักตร แตเราไดฟงเทานั้นวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระองคเปนเชนนี้ ๆ ถาวาพระอุปชฌายะ พึง
อนุญาตเราไซร เราพึงไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ลําดับนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระโสณะออกจากที่เรน
เขาไปหาพระมหากัจจานะถึงที่อยู อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะวา ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส
เมื่อกระผมหลีกออกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา
เราไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั่นเฉพาะพระพักตร แตเราได
ฟงเทานั้นวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระองคเปนเชนนี้ ๆ ถา
วาพระอุปชฌายะพึงอนุญาตเราไซร เราพึงไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น.
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ทานพระมหากัจจานะกลาววา ดีละ ๆ โสณะ ทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด ทานจักไดเฝา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูน าเลื่อมใส ควรเลื่อมใส มีอินทรีย
สงบ มีพระทัยสงบ ผูถงึ ความสงบและความฝกอันสูงสุด ผูฝกแลว ผู
คุมครองแลว มีอินทรียสาํ รวมแลว ผูประเสริฐ ครั้นแลว ทานจงถวาย
บังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลาตามคําของเรา จงทูล
ถามถึงความเปนผูมีอาพาธนอย พระโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา ทรง
มีกําลัง ทรงอยูสําราญเถิด.
ทานพระโสณะชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระมหากัจจานะแลว ลุก
จากอาสนะ อภิวาททานพระมหากัจจานะ กระทําประทักษิณ เก็บเสนาสนะแลว ถือบาตรและจีวรหลีกจาริกไปทางพระนครสาวัตถี เมื่อเที่ยว
จาริกไปโดยลําดับ ไดถึงพระนครสาวัตถีแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ทานพระมหากัจจานะอุปชฌายะของขาพระองค ถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา และทูลถามถึงความเปนผูมี
พระอาพาธนอย พระโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง ทรง
อยูสําราญ พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอ
พึงอดทนไดหรือ พึงใหเปนไปไดหรือ เธอมาสิ้นหนทางไกลดวยความ
ไมลําบากหรือ และเธอไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ ทานพระโสณะ
กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคพึงอดทนได พึงให
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เปนไปได ขาพระองคมาสิ้นหนทางไกลดวยความไมลําบาก และขาพระองคไมลําบากดวยบิณฑบาตพระเจาขา.
[๑๒๒] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งทานพระอานนท
วา ดูกอนอานนท เธอจงปูลาดเสนาสนะสําหรับภิกษุผูอาคันตุกะนี้เถิด
ลําดับนั้น ทานพระอานนทดําริวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งใชเรา
วา ดูกอนอานนท เธอจงปูลาดเสนาสนะสําหรับภิกษุอาคันตุกะนี้เถิด
ดังนี้ เพื่อภิกษุใด พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารถนาจะประทับอยูในวิหาร
เดียวกันกับภิกษุนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารถนาจะประทับอยูใน
วิหารเดียวกับทานพระโสณะ ทานพระอานนทไดปูลาดเสนาสนะสําหรับ
ทานพระโสณะในวิหารที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้งดวยการประทับนั่งในอัพโภกาสสิ้นราตรีเปนอัน
มาก ทรงลางพระบาทแลว เสด็จเขาไปสูพระวิหาร แมทานพระโสณะก็
ยับยั้งดวยการนั่งในอัพโภกาสสิ้นราตรีเปนอันมาก ลางเทาแลวเขาไปสู
พระวิหาร ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงลุกขึ้นในเวลาใกลรุงแหง
ราตรี รับสั่งกะทานพระโสณะวา ดูกอนภิกษุ การกลาวธรรมจงแจมแจง
กะเธอเถิด ทานพระโสณะทูลรับ พระผูมีพระภาคเจาแลวไดกลาวพระสูตร
ทั้งหมด ๑๖ สูตร จัดเปนวรรค ๘ วรรค ดวยสรภัญญะ ลําดับนั้น ใน
เวลาจบสรภัญญะของทานพระโสณะ พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนา
วา ดีละ ๆ ภิกษุ พระสูตร ๑๖ สูตร จัดเปนวรรค ๘ วรรค เธอเรียน
ดีแลว กระทําไวในใจดีแลว จําทรงไวดีแลว เธอเปนผูประกอบดวย
วาจาไพเราะ ไมมีโทษ สามารถเพื่อจะยังเนื้อความใหแจมแจง ดูกอน
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ภิกษุ เธอมีพรรษาเทาไร ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคมีพรรษาหนึ่ง.
พ. เธอไดทําชาอยูอยางนี้ เพื่ออะไร.
โส. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดเห็นโทษในกามทั้งหลาย
โดยกาลนาน ทั้งฆราวาสคับแคบ มีกิจมาก มีกรณียะมาก พระเจาขา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
พระอริยเจายอมไมยินดีในบาป ทานผูสะอาด
ยอมไมยินดีในบาป เพราะไดเห็นโทษในโลก เพราะ
ไดรูธรรมอันไมมีอุปธิ.
จบโสณสูตรที่ ๖
อรรถกถาโสณสูตร
โสณสูตรที่ ๖ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อวนฺตีสุ ไดแก ในอวันตีรัฐ. บทวา กุรุรฆเร ไดแก
นครอันมีชื่ออยางนั้น. บทวา ปวตฺเต ปพฺพเต ไดแก ภูเขาอันชื่อวา
ปวัตตะ บางอาจารยกลาววา ปปาเต ดังนี้บาง. บทวา โสโณ อุปาสโก
กุฏิกณฺโณ ความวา โดยนาม ชื่อวาโสณะ ชื่อวาอุบาสก เพราะประกาศความเปนอุบาสกโดยถึงสรณะ ๓ เพราะทรงเครื่องประดับหูมีราคา
หนึ่งโกฏิ ควรจะเรียกวา โกฏิกัณณะ แตเขารูจักกันมากวา กุฏิกัณณะ
อธิบายวา โสณะผูเปนเด็กดี.
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ก็โสณะอุบาสกนั้นฟงธรรมในสํานักของทานพระมหากัจจายนะ
เลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา ตั้งอยูในสรณะและศีลจึงใหสรางวิหารในที่อัน
สมบูรณดวยรมเงาและน้ํา ใกลปวัตตบรรพต แลวนิมนตพระเถระใหอยู
ในวิหารนั้นบํารุงดวยปจจัยทั้ง ๔. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เปน
อุปฏฐากของทานพระมหากัจจานะ.
เขาไปยังที่บํารุงของพระเถระตามเวลาอันสมควร และพระเถระก็
ไดแสดงธรรมแกเขา. ดวยเหตุนั้น เขาจึงมีความสลดใจมาก เกิดความ
อุตสาหะในการประพฤธรรมอยู. คราวหนึ่ง เขาไปเมืองอุชเชนีกับหมู
เกวียน เพื่อตองการคาขาย เมื่อพักหมูเกวียนไวในดงระหวางทาง เพราะ
กลัวคนจะแออัดกันจึงหลีกไปนอนหลับเสีย ณ สวนสุดดานหนึ่ง. ในเวลา
ใกลรุง หมูเ กวียนก็ลุกไปเสีย แมคนเดียวก็ไมปลุกใหโสณะอุบาสกตื่น
คนแมทั้งหมดไมไดนึกถึง ไดพากันไปเสีย. เมื่อราตรีสวางแลว เขาตื่น
นอนแลวลุกขึ้นไมเห็นใครเลย จึงถือเอาทางที่หมูเกวียนนั่นแหละไป เมื่อ
เดินไปนาน ๆ ก็แวะเขาไปพักยังตนไทรตนหนึ่ง. ณ ตนไทรนั้น เขาได
เห็นบุรุษคนหนึ่งมีรางกายใหญโตดูผิดรูปราง ทั้งนาเกลียด ตนเองแหละ
เคี้ยวกินเนื้อของตนที่หลนจากกระดูก ครั้นเห็นแลวจึงถามวา ทานเปน
ป. ฉันเปนเปรต ทานผูเจริญ.
โส. เพราะเหตุไร ทานจึงทําอยางนี้ ?
ป. เพราะกรรมของตนเอง.
โส. ก็กรรมนัน้ เปนอยางไร ? เปรตเลาวา เมื่อชาติกอน ฉันเปน
พอคาโกงอยูในเมืองภารุกัจฉนคร หลอกลวงเอาของคนอื่นมาเคี้ยวกิน
และเมื่อพระสมณะเขาไปบิณฑบาต ก็ดาวา จงเคี้ยวกินเนื้อของพวกมึงซิ
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เพราะกรรมนั้น ฉันจึงไดเสวยทุกขนี้ในบัดนี้. โสณะอุบาสกไดฟงดังนั้น
กลับไดความสลดใจอยางเหลือลน. ตอจากนั้น เมื่อเดินไป พบพวกเปรต
เล็ก ๒ ตน มีโลหิตดําไหลออกจากปาก จึงถามเหมือนอยางนั้นนั่นแล.
ฝายเปรตเหลานั้น ก็ไดแจงกรรมของตน แกโสณะนั้น.
ไดยินวา ในเวลาที่ยังเปนเด็ก เปรตเหลานั้นเลี้ยงชีพดวยการคา
ขายสิ่งของ ในภารุกัจฉนคร เมื่อมารดาของตน นิมนตพระขีณาสพ
ทั้งหลายใหมาฉัน จึงไปยังเรือนแลว ดาวา ทําไม แมจึงใหสิ่งของของ
พวกเรา แกพวกสมณะ ขอใหโลหิตดําจงไหลออกจากปากของพวกสมณะ
ผูบริโภคโภชนะ ที่แมใหแลวเถิด. เพราะกรรมนั้น เด็กเหลานั้น จึง
ไหมในนรกแลว ก็บังเกิดในกําเนิดเปรต ดวยเศษแหงวิบากของกรรม
นั้น จึงเสวยทุกขนี้ในกาลนั้น.
โสณะอุบาสก ฟงคําแมนั้น ไดเกิดความสลดใจอยางเหลือลน.
เขาไปยังกรุงอุชเชนี ตรวจตราถึงงานที่ตนจะพึงทํานั้นแลว จึงกลับมายัง
เรือนประจําตระกูล เขาไปหาพระเถระ ไดรับการปฏิสันถารแลว จึงแจง
ขอความนั้นแกพระเถระ. ฝายพระเถระเมื่อจะประกาศโทษในการเกิดทุกข
และอานิสงสในการดับทุกข แกโสณะอุบาสกนั้น จึงแสดงธรรม. เขาไหว
พระเถระแลว ไปเรือนแลวบริโภคอาหารมื้อเย็นแลว จึงเขานอน พอหลับ
ไปหนอยหนึ่งเทานั้น ก็ตื่นขึ้นนั่งบนที่นอนแลว เริ่มพิจารณาธรรมตาม
ทั้งตนไดสดับมา. เมื่อเธอพิจารณาธรรมนั้น และหวนระลึกถึงอัตภาพของ
เปรตเหลานั้น สังขารทุกข ปรากฏเปนของนากลัวเสียยิ่งนัก. จิตก็นอม
ไปในบรรพชา. ครั้นราตรีสวาง เธอชําระรางกายเสร็จแลว เขาไปหา
พระเถระ แจงอัธยาศัยของตนใหทราบแลว ขอบรรพชา. ดวยเหตุนั้น
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ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล โสณกุฏกิ ัณณะอุบาสก อยูในทีล่ บั ฯ ล ฯ
ขอพระผูเปนเจามหากัจจานะ จงใหกระผมบวชเถอะขอรับ ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทมีอาทิวา ยถา ยถา มีความสังเขปดังตอ
ไปนี้. พระผูเปนเจามหากัจจานะ แสดง บอก บัญญัติ เริ่มตั้ง เปดเผย
จําแนก ทําใหตื้น ประกาศธรรม โดยอาการใด ๆ เมื่อเรา (โสณะ) ใครครวญดวยอาการนั้น ๆ ยอมปรากฏอยางนี้วา พรหมจรรยคือสิกขา ๓ นี้ที่
จะพึงประพฤติใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว โดยรักษาไวไมใหขาดจนวันเดียว
จนถึงจิตดวงสุดทาย (ตาย) ใหบริสุทธิโ์ ดยสวนเดียว โดยทําไมใหมีมลทิน
ดวยมลทิน คือกิเลสแมจนวันเดียวจนถึงจิตดวงสุดทาย ใหเปนเชนกับ
สังขที่ขัดดีแลว คือเปรียบดวยสังขที่ชําระจนสะอาดดี พรหมจรรยนี้อัน
บุคคลผูอยูครองเรือน คือผูอยูในทามกลางเรือน จะประพฤติใหบริบูรณ
โดยสวนเดียว ฯ ล ฯ มิใชทําไดงาย ไฉนหนอ เราพึงปลง คือพึงโกน
ผมและหนวดแลว ปกปด คือ นุงและหมผาที่ชื่อวากาสายะ เพราะยอม
ดวยน้ําฝาด คือ ผาที่สมควรแกผูประพฤติพรหมจรรย ออกจากเรือนแลว
บวชไมมีเรือน. เพราะเหตุที่กรรมมีกสิกรรม และพาณิชยกรรมเปนตน
อันเปนประโยชนแกเรือน ทานเรียกวา อคาริย และอคาริยะนั้น ไมมี
ในบรรพชา ฉะนั้น บรรพชาจึงชื่อวา อนคาริยะ (กรรมไมเปนประโยชน
แกเรือน) อธิบายวา เราพึงออก คือ พึงเขาถึง ไดแกพึงปฏิบัติกรรม
อันไมเปนประโยชนแกเรือน คือบรรพชานั้น. โสณะอุบาสกแจงถึงเหตุ
ที่ตนตรึกในที่ลับ ดวยอาการอยางนี้แกพระเถระแลว มีความประสงคจะ
ปฏิบัติตามนั้น จึงเรียนวา ขอพระผูเปนเจา มหากัจจานะ จงใหกระผม
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บวชเถอะขอรับ. ฝายพระเถระใครครวญวา ญาณของเธอยังไมแกกลา
กอน จึงรอคอยความแกกลาของญาณ หามความพอใจในบรรพชา
โดยนัยมีอาทิวา ทําไดยากแล ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา เอกภตฺต นี้ ทานกลาวหมายถึง
การงดเวนจากการบริโภคในเวลาวิกาล ซึ่งกลาวไวอยางนี้วา ภิกษุเปน
ผูมีภัตหนเดียว เวนจากความกําหนัด เวนจากการบริโภคในเวลาวิกาล.
บทวา เอกเสยฺย ไดแก นอนไมมีเพื่อน. ก็ในคําวา เอกเสยฺย นี้ เมื่อ
มุงถึงการนอนเปนประธาน ทานจึงแสดงกายวิเวกในอิริยาบถทั้ง ๔ ที่กลาว
แลว โดยนัยมีอาทิวา ยืนคนเดียว เดินคนเดียว นั่งคนเดียว ดังนี้ ไม
ใชแสดงเพียงเปนผูผูเดียวนอน. บทวา พฺรหฺมอริย ไดแก พรหมจรรย
คือการเวนจากเมถุน หรือศาสนพรหมจรรย คือการประกอบเนือง ๆ
ซึ่งไตรสิกขา. บทวา อิงฆฺ เปนนิบาต ในโจทนัตถะ. บทวา ตตฺเถว
ไดแก ในเรือนนั่นเอง. บทวา พุทฺธสาสน อนุย
ุ ฺช ความวา จงประกอบเนือง ๆ ซึ่งศีลมีองค ๕ มีองค ๘ และมีองค ๑๐ ตางโดยการกําหนด
เปนนิจศีล และอุโบสถศีลเปนตน และสมาธิภาวนา และปญญาภาวนา
อันสมควรแกศีลนั้น. จริงอยู พรหมจรรยนี้ อันอุบาสกพึงประพฤติ
เนือง ๆ ในสวนเบื้องตน ชื่อวาพระพุทธศาสนา. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา พรหมจรรยประกอบดวยกาล มีภัตหนเดียว นอนคนเดียว
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาลยุตฺต ความวา ประกอบดวยกาล
กลาวคือ วัน ๑๔, ๑๕, ๘, ค่ํา และวันปาฏิหาริยปกข. อีกอยางหนึ่ง
เราพึงสามารถตลอดกาลอันควร คืออันเหมาะสมแกทานผูประกอบเนือง ๆ
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ในกาลตามที่กลาวแลว อธิบายวา ไมใชบวชตลอดกาล. คํานั้นทั้งหมด
ทานกลาวไว เพื่อทําใหเหมาะสมในสัมมาปฏิบัติ เพราะกามทั้งหลาย
ละไดยาก เหตุญาณของทานยังไมแกกลา ไมใชกลาวเพื่อหามความพอใจ
ในการบรรพชา.
บทวา ปพฺพชฺชาภิสงฺขาโร ไดแก เริ่มคืออุตสาหะ เพื่อบรรพชา.
บทวา ปฏิปสฺสมฺภิ ความวา ระงับไป เพราะอินทรียยังไมแกกลา และ
เพราะความสังเวชยังไมแกกลา. การบรรพชาของเธอระงับไปก็จริง ถึง
อยางนั้น เธอก็ยังดํารงตามวิถีที่พระเถระบอกใหแลว เขาไปหาพระเถระ
ตามกาลอันสมควรแลว นั่งใกลฟงธรรม. จิตของเธอเกิดขึ้นในการ
บรรพชาเปนครั้งที่สอง โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. เธอแจงแกพระเถระ
ใหทราบ. แมครั้งที่สอง พระเถระที่ยงั หาม. แตในวาระที่สาม พระเถระ
รูวาเธอมีญาณแกกลาแลว จึงใหเธอบรรพชาดวยคิดวา บัดนี้ เปนเวลา
ที่จะใหเธอไดบรรพชา. ก็พระเถระใหเธอผูบรรพชาแลวนั้น แสวงหา
คณะ ลวงไปไดสามป จึงใหอุปสมบท ซึ่งทานหมายถึงกลาวไววา ทุติยมฺป
โข โสโณ ฯ เป ฯ อุปสมฺปาเทสิ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปภิกฺขุโก แปลวา มีภกิ ษุสองสาม
รูป. ไดยินวา ในคราวนั้น ภิกษุทั้งหลายโดยมาก อยูในมัชฌิมประเทศ
เทานั้น. เพราะฉะนั้น ในที่นั้นจึงมีภิกษุ ๒-๓ รูปเทานั้น. ก็ภิกษุเหลานั้น
แยกกันอยูอยางนี้ คือในนิคมหนึ่งมีรูปเดียว ในนิคมหนึ่งมีสองรูป บทวา
กิจฺเฉน แปลวา โดยลําบาก. บทวา กสิเรน แปลวา โดยยาก. บทวา
ตโต ตโต ไดแก จากคามและนิคมเปนตนนั้น ๆ. จริงอยู เมื่อพระเถระ
นําภิกษุ ๒-๓ รูปมา บรรดาภิกษุเหลาอื่นที่นํามากอน ก็พากันหลีกไป
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ดวยกรณียกิจบางอยางแล. เมื่อรอคอยกาลเล็กนอย แลวนําภิกษุเหลานั้น
กลับมาอีก ฝายภิกษุนอกนี้ก็หลีกไป. การประชุมโดยการนํามาบอย ๆ
อยางนี้ ไดมีโดยกาลนานทีเดียว. ก็ในกาลนั้น พระเถระไดอยูแตรูปเดียว.
บทวา ทสวคฺค ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาเตตฺวา ความวา ในกาลนัน้ พระผูม-ี
พระภาคเจา ทรงอนุญาตการอุปสมบทดวยสงฆทสวรรคเทานั้น แมใน
ปจจันตประเทศ. จริงอยู พระผูมพี ระภาคเจาถูกพระเถระทูลวิงวอนถึง
เหตุอุปสมบทนี้ จึงทรงอนุญาตการอุปสมบท ในปจจันตประเทศดวยสงฆ
ปญจวรรค. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ติณฺณ วสฺสาน ฯ เป ฯ
สนินิปาเตตฺวา ดังนี้เปนตน.
บทวา วสฺส วุฏสฺส ไดแก ผูอุปสมบทแลวเขาพรรษาตนแลว
ออก. บทวา เอทิโส จ เอทิโส จ ความวา พระผูมีพระภาคเจาเราได
ฟงมาวา เห็นปานนี้ ๆ คือ ทรงประกอบดวยนามกายสมบัติ และรูปกายสมบัติเห็นปานนี้ และประกอบดวยธรรมกายสมบัติเห็นปานนี้ ดวยคําวา
น โข เม โส ภควา สมฺมุขา ทิฏโ นี้ อาจารยทั้งหลายหมายเอาความ
เปนปุถุชนเทานั้น กลาววาทานโสณะไดมีความประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา แตภายหลังเธออยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระศาสดา
ในเวลาใกลรงุ พระศาสดาทรงเชื้อเชิญ จึงทําไวในใจใหมีประโยชนถึง
พระสูตร ๑๖ เปนวรรค ๘ วรรค เฉพาะพระพักตรพระศาสดา แลว
ประมวลมาไวในใจทั้งหมด เปนผูรูแจงอรรถและธรรม เมื่อจะกลาวเปน
ผูมีจิตเปนสมาธิ โดยมุขคือความปราโมทยอันเกิดแตธรรม ในเวลาจบ
สรภัญญะ เริ่มตั้งวิปสสนาพิจารณาสังขาร บรรลุพระอรหัตโดยลําดับ
ก็เพื่อประโยชนนี้เทานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสั่งใหเธออยูในพระ-
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คันธกุฎีเดียวกันกับพระองค. ฝายอาจารยบางพวกกลาววา คําวาเรายัง
ไมไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตรแล ดังนี้ ทานกลาวหมาย
เอาเฉพาะการเห็นรูปกายเทานั้น. จริงอยู ทานพระโสณะพอบวชแลวก็
เรียนกรรมฐานในสํานักของพระเถระ เพียรพยายามอยู ยังไมไดอุปสมบท
เลย ไดเปนพระโสดาบัน ครั้นอุปสมบทแลวคิดวา แมอุบาสกทั้งหลาย
ก็เปนพระโสดาบัน ทั้งเราก็เปนพระโสดาบัน ในขอนี้จะคิดไปทําไมเลา
จึงเจริญวิปสสนาเพื่อมรรคชั้นสูงไดอภิญญา ๖ ภายในพรรษานั้นเอง แลว
ปวารณาดวยวิสุทธิปวารณา ก็เพราะเห็นอริยสัจ จึงเปนอันชื่อวาเธอได
เห็นธรรมกายของพระผูมีพระภาคเจา สมจริงดังที่พระองคตรัสไววา
ดูกอ นวักกลิ ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้น
ชื่อวาเห็นธรรม. เพราะฉะนั้น การเห็นธรรมกาย จึงสําเร็จแกเธอกอน
ทีเดียว ก็แล ครั้นปวารณาแลว เธอไดมีความประสงคจะเห็นรูปกาย.
บาลีวา ถาพระอุปชฌายอนุญาตเราไซร ดังนี้กม็ ี. แตนักจาร จารวา
ภนฺเต. อนึ่ง บาลีวา ดีละ ดีละ คุณโสณะ เธอจงไปเถอะคุณโสณะ ดังนี้
ก็มี. แตคําวา มา อาวุโส ไมมีในคัมภีรบางฉบับ. อนึ่ง บทวา เอวมาวุโส
บาลีวา โข อายสฺมา โสโณ ดังนี้ก็มี. จริงอยู วาทะวาอาวุโสนั่นแหละ
พวกภิกษุเคยประพฤติเรียกกันและกันมา ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจา
ยังทรงพระชนมอยู. อรรถแหงบทมีอาทิวา ภควนฺต ปาสาทิก ขาพเจา
ไดกลาวไวแลวในหนหลังนั้นแล.
บทวา กจฺจิ ภิกขฺ ุ ขมนีย ความวา ดูกอนภิกษุ ยนตคือสรีระของ
ทานนี้ มีจักร ๔ มีทวาร ๙ เธอพึงอดทนไดแลหรือ คือเธอสามารถ
เพื่อจะอดทน คืออดกลั้น บริหารไดหรือ ไดแก ภาระคือทุกข ไมครอบ-
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งําเธอหรือ. บทวา กจฺจิ ยาปนีย ความวา เธออาจยังอัตภาพใหเปนไป
คือใหดําเนินไปในกิจนั้น ๆ ไดหรือ เธอไมแสดงอันตรายอะไรหรือ.
บทวา กจฺจสิ ิ อปฺปกิลมเถน ความวา เธอมาสิ้นทางไกลเทานี้ ดวย
ความไมลําบากบางหรือ.
บทวา เอตทโหสิ ความวา ทานพระอานนท เมื่ออนุสรณถึง
พระพุทธจริยาคุณ จึงไดกลาวคํานี้ในบัดนี้ โดยนัยมีอาทิวา ยสฺส โข ม
ภควา นี้ไดเปนคําที่เธอเคยคิดมาเปนอาจิณวัตร. บทวา เอกวิหาเร
ไดเเก ในพระคันธกุฎีเดียวกัน. จริงอยู พระคันธกุฎีในที่นี้ ทานประสงค
ถึงวิหาร. บทวา วตฺถุ แปลวา เพื่อจะอยู.
ในบทวา นิสชฺชาย วีตินาเมตฺวา นี้ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ อาจารย
บางพวกกลาววา เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงกระทําปฏิสันถาร ในการเขาสมาบัติ แกทานพระโสณะ ทรงเขาสมาบัติทั้งหมดที่ทั่วไป
แกพระสาวก โดยอนุโลมและปฏิโลม สิ้นราตรีเปนอันมาก ฯลฯ แลว
จึงเสด็จเขาสูวิหาร ฉะนั้น ฝายทานพระโสณะ ทราบความประสงคของ
พระผูมีพระภาคเจา จึงเขาสมาบัตินั้นทั้งหมด อันสมควรแกพระประสงค
นั้น สิ้นราตรีเปนอันมาก ฯ ล ฯ แลวเขาสูวิหาร. ก็แล ครั้นเขาไปแลว
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต แมเธอก็ทําจีวรใหเปนกรณียกิจภายนอก
(เปลื้องจีวร) แลวยับยั้งดวยการนั่ง ขางพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา อชฺเฌสิ ไดแก ทรงสั่ง. บทวา ปฏิภาตุ ต ภิกฺขุ ธมฺโม ภาสิตุ
ไดแก ดูกอนภิกษุ การกลาวธรรม จงปรากฏแกเธอ คือจงมาในมุข
คือญาณของเธอ อธิบายวา จงกลาวธรรมตามที่ไดสดับมา ตามที่ได
เลาเรียนมา.
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บทวา โสฬส อฏกวคฺคิกานิ ไดแก สูตร ๑๖ สูตร มีกามสูตร
เปนตน อันเปนวรรค ๘ วรรค. บทวา สเรน อภณิ ไดแก ไดกลาว
ดวยเสียงอันขับไปตามสูตร อธิบายวา กลาวโดยสรภัญญะ. บทวา สรภฺปริโยสาเน ไดแก ในการกลาวเสียงสูงจบลง. บทวา สุคคฺ หิตานิ
ไดแก เลาเรียนโดยชอบ. บทวา สุมนสิกตานิ ไดแก ใสใจดวยดี.
บุคคลบางคนในเวลาเลาเรียน แมเรียนโดยชอบ ภายหลังในเวลาทําไว
ในใจ โดยการสาธยายเปนตน ก็กลาวพยัญชนะใหผิดไป หรือทําบทหนา
บทหลังใหผิดพลาดไป พระโสณะนี้ หาเปนเชนนั้นไม. แตพระโสณะนี้
ใสใจตามที่เลาเรียนมาโดยชอบทีเดียว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา บทวา
ิสุมนสิกตานิ ไดแก ใสใจดวยดี. บทวา สุปธาริตานิ ไดแก แมโดย
อรรถเธอก็ทรงจําไวดีแลว. ก็เมื่อเธอทรงจําอรรถไวดีแลว ก็สามารถ
สวดบาลีไดอยางถูกตอง. บทวา กลฺยาณิยาสิ วาจาย สมนฺนาคโต
ความวา เธอเปนผูประกอบดวยวาจาของชาวเมือง บริบูรณดวยบทและ
พยัญชนะอันกลมกลอม ดวยการกลาวตามวิธี แหงสิถิลและธนิตเปนตน.
บทวา วิสฏาย แปลวา หลุดพน. ดวยคํานั้นทานแสดงถึงความที่ทาน
เปนผูมีวาทะวาหลุดพน. บทวา อเนลคลาย ความวา โทษทานเรียกวา
เอละ โทษของวาจานั้นไมไหลออกไป เหตุนั้น วาจานั้นชื่อวา อเนลคลา
อธิบายวา วาจานั้น หาโทษมิได. อีกอยางหนึ่ง บทวา อเนลคลาย
ความวา ดวยวาจาอันหาโทษมิได และไมคลาดเคลื่อนไป ชือ่ วาวาจาหา
โทษมิได อธิบายวา มีบทและพยัญชนะไมคลาดเคลื่อน คือมีบทและ
พยัญชนะไมขาดหาย. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงสถาปนา
เธอไวในเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูสาวกของเรา
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ผูกลาววาจาไพเราะ โสณกุฏิกัณณะเปนเลิศ. บทวา อตฺถสฺส วิฺาปนิยา
ความวา ดวยวาจาอันสามารถ เพื่อใหรูแจงอรรถตามที่ประสงค.
บทวา กติวสฺโส ความวา ไดยินวา เธอดํารงอยู ในสวนที่ ๓ แหง
มัชฌิมวัย สมบูรณดวยอากัปปกิริยาแท ยอมปรากฏแกชนเหลาอื่น เหมือน
บรรพชิตผูบวชนาน ซึง่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม หมายถึงทาน.
อาจารยบางพวกกลาววา ขอนั้นไมใชเหตุ เมื่อเปนเชนนั้น ทานสมควร
เพื่อจะเสวยสุขอันเกิดแตสมาธิ แตเพราะเหตุไร เธอจึงถึงความประมาท
ตลอดกาลเพียงเทานี้ เพราะเหตุนั้น เพื่อจะประกอบความนี้อีก พระศาสดา
จึงตรัสถามทานวา เธอมีพรรษาเทาไร ? ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุ เธอกระทําชักชาอยูอยางนี้ เพราะเหตุไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิสสฺ แปลวา เพราะเหตุไร. บทวา
เอว จิร อกาสิ แปลวา ประพฤติชาอยูอยางนี้ อธิบายวา เพราะเหตุไร
เธอจึงไมเขาถึงบรรพชา อยูในทามกลางเรือนเสียนานถึงอยางนี้. บทวา
จิร ทิฏโ เม ไดแก ขาพระองคไดเห็นโทษในกามทั้งหลายมานาน คือ
โดยกาลนาน. บทวา กาเมสุ ไดแก ในกิเลสกาม และวัตถุกาม. บทวา
อาทีนโว แปลวา โทษ บทวา อปจ ความวา แมเมื่อขาพระองคเห็น
โทษในกามทั้งหลาย โดยประการบางอยาง ขาพระองคก็ไมสามารถเพื่อ
จะออกจากการครองเรือนกอน. เพราะเหตุไร ? เพราะการครองเรือน
คับแคบ คือภาวะแหงการครองเรือนมีกิจใหญกิจนอย สูง ๆ ต่ํา ๆ เขามา
พัวพัน. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ทานจึงกลาววา พหุกิจฺโจ พหุกรณีโย มีกิจ
มาก มีกรณียะมาก ดังนี้เปนตน.
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บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยอาการทั้งปวง
ซึ่งอรรถนี้วา จิตของเธอผูเห็นโทษในกามทั้งหลาย ตามความเปนจริง
แมชักชาอยูไมแลนไป คือไมกลิ้งตกไปโดยแททีเดียว เหมือนหยาดน้ํา
บนใบบัวฉะนั้น. บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้ อัน
แสดงถึงอรรถนี้วา เธอเมื่อทราบปวัตติและนิวัตติ โดยชอบทีเดียว ยอม
ไมยินดีในปวัตติกาล และแมในกาลบางคราว ซึ่งมีปวัตติกาลและนิวัตติ
นั้นเปนนิมิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิสฺวา อาทีนว โลเก ความวา เห็น
อาทีนพ คือโทษดวยจักษุคือปญญา ในสังขารโลกแมทั้งสิ้น โดยนัยมี
อาทิวา ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ดังนี้. ดวย
คํานี้ พระองคทรงแสดงถึงวิปสสนาวาระ. บทวา ตฺวา ธมฺม นิรูปธึ
ความวา รูค วามไมมีอุปธิ คือนิพพานธรรม เพราะสละอุปธิทั้งปวง
ไดขาด คือ กระทําอมตธรรม กลาวคือวิเวกอันเปนเครื่องสลัดทุกขให
แจมแจง แทงตลอดดวยมรรคญาณ ตามความเปนจริง. พึงเห็นเหตุ
และอรรถของบทเหลานี้วา ทิสฺวา ตฺวา เหมือนในประโยคมีอาทิวา
เพราะดื่มเปรียงจึงมีกําลัง เพราะเห็นราชสีห ความกลัวจึงมี เพราะเห็น
ดวยปญญา อาสวะจึงหมดไป. บทวา อริโย น รมติ ปาเป ความวา
สัปบุรุษ ชือ่ วาอริยะ เพราะไกลจากกิเลส ยอมไมยินดีในบาป แม
ประมาณนอย. เพราะเหตุไร ? เพราะคนสะอาด ยอมไมยนิ ดีในบาป
อธิบายวา บุคคลบริสุทธิ์ เพราะมีกายสมาจารหมดจดดวยดี ยอมไมยินดี
คือยอมไมเพลิดเพลินในบาป คือในสังกิเลสธรรม ดุจพระยาหงส ไม
ยินดีในที่สกปรกฉะนั้น. บาลีวา ปาโป น รมตี สุจึ คนชั่วยอมไมยินดี
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ของสะอาด ดังนี้ก็มี. คํานั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ คนมีบาป คือคนชั่ว
ยอมไมยินดี ของที่สะอาด คือของที่ไมมีโทษ มีความผองแผวเปนธรรม
โดยที่แท ยินดีแตของไมสะอาด คือสังกิเลสธรรมเทานั้น เหมือน
สุกรบานเปนตน ยินดีแตสถานที่สกปรกฉะนั้น เพราะฉะนั้น พระองคจึง
ทรงเปลี่ยนเทศนา โดยธรรมอันเปนปฏิปกษกัน.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงเปลงอุทานอยางนี้แลว ทานโสณะลุก
จากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ มีอุปสมบทเปนตน พรอมดวยสงฆปญจวรรค ในปจจันตประเทศ ตามคํา
อุปชฌายของตน. คําวา ภควาป ตานิ อนุชานิ ทั้งหมด พึงทราบโดย
นัยที่มาแลวในขันธกะเถิด.
จบอรรถกถาโสณสูตรที่ ๖
๗. กังขาเรวตสูตร
วาดวยผูมากดวยความสงสัย
[๑๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
ทานพระกังขาเรวตะนั่งคูบัลลังก ตัง้ กายตรง พิจารณากังขาวิตรณวิสุทธิ
ของตนอยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็น
ทานพระกังขาเรวตะผูนั่งคูบัลลังก ตัง้ กายตรง พิจารณากังขาวิตรณวิสุทธิ
ของตนอยูในที่ไมไกล.
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานในเวลานั้นวา
ความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดในอัตภาพนี้ หรือ
ในอัตภาพอื่น ในความรูของตน หรือในความรูของ
ผูอื่น บุคคลผูเพงพินิจ มีความเพียร ประพฤติ
พรหมจรรยอยู ยอมละความสงสัยเหลานั้นไดทั้งหมด.
จบกังขาเรวตสูตรที่ ๗
อรรถกถากังขาเรวตสูตร
กังขาเรวตสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เรวโต เปนชื่อของพระเถระนั้น. จริงอยู พระเถระนั้น
ไดบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาแลว เปนผูมศี ีล มีกลั ยาณธรรมอยู.
แตเธอเปนผูมากไปดวยความสงสัย กลาวคือความรังเกียจในพระวินัย โดย
มีอาทิวา ถั่วเขียวที่เปนอกัปปยะ ยอมไมควรเพื่อจะบริโภค และวาน้ําออย
งบที่เปนอกัปปยะ ยอมไมควรเพื่อจะบริโภค. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
ปรากฏชื่อวากังขาเรวตะ ครั้นภายหลัง ทานเรียนพระกัมมัฏฐานใน
สํานักพระศาสดา เพียรพยายามอยู ทําใหแจงอภิญญา ๖ ยับยั้งอยูดวยสุข
อันเกิดแตฌาน และสุขอันเกิดแตผลจิต. แตโดยมาก ทานพิจารณา
อริยมรรคทีต่ นบรรลุแลว ทําไดหนักแนน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
พิจารณาอยู ซึ่งกังขาวิตรณวิสุทธิของตน ดงนี้เปนตน.
จริงอยู ปญญาที่สมั ปยุตดวยมรรค ในทีน่ ี้ ทานประสงคเอาวา
กังขาวิตรณวิสุทธิ เพราะขาม คือกาวลวงความสงสัยทั้งปวง โดยไมมี
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สวนเหลือ คือความสงสัยมีวัตถุ ๑๖ อันเปนไปโดยนัยมีอาทิวา ตลอด
อดีตกาลยาวนาน เราไดมีแลวหรือหนอ ความสงสัยมีวัตถุ ๘ ที่ทาน
กลาวไวอยางนี้วา ยอมสงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรม ฯลฯ ยอม
สงสัยในปฏิจจสมุปปนนธรรม จะปวยกลาวไปไยถึงความสงสัยนอกนี้เลา
และเพราะความบริสุทธิ์โดยสวนเดียว จากกิเลสเหลาอื่นที่ตนพึงละ. ก็
ทานผูมีอายุนี้ เพราะเหตุที่ทานมีความสงสัยเปนปกติมานาน ทานจึงนั่ง
พิจารณาอริยมรรคที่ตนบรรลุแลวนั้น ใหหนักแนนวา เราละความสงสัย
เหลานี้ไดเด็ดขาด เพราะอาศัยมรรคธรรมนี้ ไมใชนั่งพิจารณาเห็นนาม
รูปพรอมดวยปจจัย เพราะการขามความสงสัยเสียไดนั้น มีความไมเที่ยง
เปนที่สุด.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบอรรถนี้ คือ การขาม
ความสงสัยแหงอริยมรรคไดเด็ดขาด แลวจึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดง
ถึงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยากาจิ กงฺขา อิธ วา หุร วา ความวา
ความสงสัยในอัตภาพนี้ คืออัตภาพที่เปนปจจุบันนี้ที่เกิดขึ้น โดยนัยมีอาทิ
วา เรายอมเปนหรือหนอ หรือวาเราไมเปนหนอ หรือในอัตภาพอื่น คือ
ในอัตภาพที่เปนอดีตและอนาคตที่เกิดขึ้น โดยนัยมีอาทิวา ตลอดอดีตกาลยาวนาน เราไดมีแลวหรือหนอ. บทวา สกเวทิยา วา ปรเวทิยา วา
ความวา ความสงสัยนั้น คือความเคลือบแคลงอยางใดอยางหนึ่ง ใน
ความรูของตนที่จะพึงได คือที่เปนไปโดยเปนอารมณในอัตภาพของตน
อยางนี้ คือโดยนัยดังกลาวแลว หรือในความรูของผูอื่น ที่จะพึงไดใน
อัตภาพของผูอื่น คือที่จะพึงได ไดแกที่เปนไปในอัตภาพอันสูงสุด โดย
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นัยมีอาทิวา เปนพระพุทธเจาหรือหนอ หรือวาไมเปนหนอ. บทวา
ฌายิโน ตา ปชหนฺติ สพฺพา อาตาปโน พฺรหฺมจริย จรนฺตา ความวา
คนเหลาใด ชื่อวาผูเพงฌาน ดวยอารัมมณุปนิชฌาน และลักษณุปนิชฌาน เจริญวิปสสนา ชื่อวามีความเพียร เพราะบริบูรณดวยสัมมัปปธาน ๔
ประพฤติอยู คือไดรับมรรคพรหมจรรย ผูตั้งอยูในปฐมมรรค ตางโดย
ประเภทแหงสัทธานุสารีบุคคลเปนตน ยอมละ คือยอมตัดขาด ซึ่งความ
สงสัยทั้งปวงนั้น ในขณะแหงมรรค. ก็ตอแตนั้น เปนอันชื่อวาคนเหลานั้นละความสงสัยเหลานั้นเสียได. เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา การละ
ความสงสัยเหลานั้นอื่นจากนี้ไดเด็ดขาด ยอมไมมี.
ดังนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงชมเชยการบรรลุอริยมรรค
ของทานพระกังขาเรวตะ โดยฌานมุข คือโดยยกฌานขึ้นเปนประธาน จึง
ทรงเปลงอุทานดวยอํานาจความชมเชย. ก็ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูม-ี
พระภาคเจา จึงทรงสถาปนาทานไวในเอตทัคคะโดยความเปนผูมีฌานวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูสาวกของเราผูมีฌาน กังขาเรวตะเปน
เลิศแล.
จบอรรถกถากังขาเรวตสูตรที่ ๗
๘. อานันทสูตร
วาดวยคนดีทําชั่วไดยาก
[๑๒๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ในวันอุโบสถ
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เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห พระเทวทัตไดเห็นทานพระอานนทกําลังเที่ยวบิณฑบาต
อยูในพระนครราชคฤห จึงเขาไปหาทานพระอานนท แลวไดกลาวกะทาน
พระอานนทวา ดูกอนอาวุโสอานนท บัดนี้ ผมจักกระทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผูมีพระภาคเจา แยกจากภิกษุสงฆ ตั้งแตวันนี้เปนตน
ไป ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห
กลับจากบิณฑบาตในภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห พระเทวทัตไดเห็นขาพระองคกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูใน
พระนครราชคฤห จึงเขาไปหาขาพระองค ครั้นแลวไดกลาวกะขาพระองควา ดูกอ นอาวุโสอานนท บัดนี้ ผมจักกระทําอุโบสถและสังฆกรรม
แยกจากพระผูมีพระภาคเจา แยกจากภิกษุสงฆ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้ พระเทวทัตจักทําลายสงฆ จักกระทํา
อุโบสถและสังฆกรรม.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความดีคนดีทําไดงาย ความดีคนชั่วทําไดยาก
ความชั่วคนชั่วทําไดงาย ความชั่วพระอริยะทั้งหลาย
ทําไดยาก.
จบอานันทสูตรที่ ๘
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อรรถกถาอานันทสูตร
อานันทสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ ความวา พระเทวทัต
ชักชวนในการฆา ใหปลอยชางนาฬาคิรี กลิ้งศิลา เมื่อไมอาจทําความ
พินาศแกพระผูมีพระภาคเจาได จึงไดกลาวคํามีอาทิวา อชฺชตคฺเค ตั้งแต
วันนี้เปนตนไปนี้ ดวยประสงคจะทําลายสงฆ กระทําความแยกจักร.
บทวา อฺตฺเรว ภควตา แปลวา แยกจากพระผูมีพระภาคเจา. อธิบาย
วา ไมกระทําใหเปนพระศาสดา . บทวา อฺตฺเรว ภิกฺขุสงฺเฆน แปลวา
แยกจากภิกษุสงฆเทานั้น. บทวา อุโปสถ กริสฺสามิ สงฺฆกมฺมานิ จ
ความวา จักแยกภิกษุสงฆผูกระทําตามโอวาทของพระผูมีพระภาคเจา กระทําอุโบสถ และสังฆกรรมแผนกหนึ่งกับเหลาภิกษุผูคลอยตามเรา. บทวา
เทวทตฺโต สงฺฆ ภินฺทิสฺสติ ความวา วันนี้ พระเทวทัตจักทําลายสงฆ
แยกเปน ๒ สวน โดยแนนอน เพราะพระเทวทัตตระเตรียมพรรคพวก
ผูกระทําการแตกแยกทั้งหมดไวแลว. จริงอยู เมื่อพระเทวทัตแสดงวัตถุ
แมอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาวัตถุเครื่องกระทําความแตกแยก มีอาทิวา
แสดงอธรรมวาเปนธรรม แลวใหยินยอมวา พวกเธอจงถือเอาสิ่งนี้ จง
ชอบใจสิ่งนี้ ดวยเหตุน้นั ๆ แลวใหจับสลาก แยกกระทําสังฆกรรม
สงฆเปนอันถูกทําลายแลว.
สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา สงฆแตกกันดวยอาการ ๕ อยาง
คือดวยกรรม ๑ ดวยอุทเทส ๑ ดวยการชักชวน ๑ ดวยการสวดประกาศ ๑
ดวยการจับสลาก ๑. บรรดาบทเหลานั้น บทวา กมฺเมน ไดแก ดวยกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดากรรม ๔ อยาง มีอปโลกนกรรมเปนตน. บทวา
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อุทฺเทเสน ไดแก ดวยอุทเทสอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อยาง. บทวา โวหรนฺโต ไดแก แสดงถึงวัตถุเครื่องทําความ
แตกราว ๑๘ อยาง มีการแสดงสิ่งที่ไมเปนธรรม วาเปนธรรมเปนตน
ดวยอุบัติเหลานั้น ๆ. บทวา อนุสฺสาวเนน ความวา ดวยการเปลงวาจา
ประกาศที่ใกลหู โดยนัยมีอาทิวา พวกเธอยอมรูมิใชหรือวา เราบวชมา
จากตระกูลสูง และวาเปนพหูสูต ควรหรือพวกทานจะใหเกิดความคิด
ขึ้นวา ชื่อวาคนเชนเราจะพึงใหถือนอกธรรม นอกวินัย เราไมกลัวอบาย
หรือ. บทวา สลากคฺคาเหน ความวา ดวยการสวดประกาศอยางนี้แลว
จึงสนับสนุนความคิดของภิกษุเหลานั้น กระทําใหมีการไมหวนกลับเปน
ธรรม แลวใหจับสลากดวยคําวา พวกทานจงจับสลากนี้. ก็ในอาการ
เหลานี้ กรรมหรืออุทเทสเทานั้น ยอมเปนสําคัญ สวนการชักชวน การ
สวดประกาศ และการใหจับสลาก เปนสวนเบื้องตน. จริงอยู เมื่อเธอ
ชักชวนดวยการแสดงวัตถุ ๑๘ ประการ แลวสวดประกาศเพื่อใหเกิดความ
ยินดีในการชักชวนนั้น แลวจึงใหจับสลาก สงฆก็เปนอันชื่อวายังไมแตก
กันกอน. แตเมื่อภิกษุ ๔ รูป หรือเกินกวานั้น พากันจับสลากแลว พา
กันทําอุทเทส หรือกรรมแยกกัน ดวยอาการอยางนี้ สงฆชื่อวาเปนอัน
ถูกทําลายแลว.
สวนพระเทวทัต พอใหสวนเบื้องตนแหงสังฆเภททั้งหมดสําเร็จ
แลว ก็คิดวา วันนี้เราจักแยกทําอุโบสถ และสังฆกรรม เปนเฉพาะ
สวนหนึ่ง จึงไดกลาวคํามีอาทิวา อชฺชตคฺเค ดังนี้. ดวยเหตุนั้น พระอานนทเถระจึงกราบทูลวา วันนี้ พระเทวทัตจักทําลายสงฆ พระเจาขา ดังนี้เปนตน. เพราะเราทั้งหลายไดกลาวไวแลววา เพราะพระเทวทัต ตระเตรียมพรรคพวกผูทําความแตกราวทั้งหมดไวแลว.
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บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ซึ่งสังฆเภทกรรม อันเปนทางใหเกิดในอเวจีมหานรก ตั้งอยูตลอดกัป
แกไขไมได ที่พระเทวทัตใหบังเกิดขึ้นนี้. บทวา อิม อุทาน ความวา
ทรงเปลงอุทานนี้ อันประกาศอรรถนี้วา ก็บุคคลผูฉลาดหลักแหลมดี
เนื่องดวยเปนสัปบุรุษปฏิบัติถูกสวนกันในฝายกุศล และเปนอสัปบุรุษ
ปฏิบัติไมถูกสวนกันในฝายกุศล ตามลําดับ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุกร สาธุนา สาธุ ความวา ชื่อวา
คนดีเพราะยังประโยชนตนและประโยชนของสังคมใหสําเร็จ ไดแกผู
ปฏิบัติชอบ กรรมดี คือกรรมงาม เจริญ อันนํามาซึ่งประโยชนสุขแก
ตน และสังคม อันคนดีนั้นคือพระสาวกมีพระสารีบุตรเปนตน พระปจเจกสัมพุทธเจา พระสัมมาสัมพุทธเจา หรือโลกิยสาธุชนอื่น ทําได
โดยงาย คือสามารถเพื่อจะทําไดโดยงาย. บทวา สาธุ ปาเปน ทุกฺกร
ความวา ก็กรรมดี มีลกั ษณะดังกลาวแลวนั้นนั่นแล อันคนชั่ว คือ
ปาปบุคคล มีพระเทวทัตเปนตน ทําไดยาก คือไมสามารถจะทําได
อธิบายวา เขาไมอาจจะทํากรรมดีนนั้ ได. บทวา ปาป ปาเปน สุกร
ความวา กรรมชั่ว คือกรรมไมดี ไดแกกรรมที่นําความพินาศมาใหทั้งแก
ตน และสังคม อันคนชัว่ คือปาปบุคคลตามที่กลาวแลว ทําไดงาย คือ
สามารถจะทําไดโดยงาย. บทวา ปาปมริเยหิ ทุกฺกร ความวา สวนกรรม
ชั่วนั้น ๆ อันพระอริยเจาทั้งหลาย คืออันบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน
ทําไดยาก คือไมมีความยินดียิ่งเปนแดนเกิด. ก็พระศาสดาทรงแสดงวา
พระอริยบุคคลเหลานั้น เปนผูฆากิเลส เพียงดังสะพานไดแลว.
จบอรรถกถาอานันทสูตรที่ ๘
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๙. สัททายมานสูตร
วาดวยมาณพกลาวเสียงอื้ออึง
[๑๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทกับภิกษุ
สงฆหมูใหญ ก็สมัยนัน้ แล มาณพมากดวยกันเปลงเสียงอื้ออึงผานไปใน
ที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นมาณพมาก
ดวยกันเปลงเสียงอื้ออึงผานไปในที่ไมไกล.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ชนทั้งหลายผูมีสติหลงลืม อวดอางวาเปนบัณฑิต
พูดตามอารมณ พูดยืดยาวตามปรารถนา ยอมไม
รูส ึกถึงเหตุที่ตนพูดชักนําผูอื่นนั้น.
จบสัททายมานสูตรที่ ๙
อรรถกถาสัททายมานสูตร
สัททายมานสูตรที่ ๙ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มาณวกา ไดแก คนหนุม คือผูตั้งอยูในปฐมวัย คือใน
วัยหนุมสาว. เด็กพราหมณ ทานประสงคเอาในที่นี้. บทวา สธายมานรูปา นี้ ทานกลาวหมายเอาคําที่เกิดจากการเยยหยัน. อธิบายวา กลาว
เยยหยันตอบุคคลเหลาอื่น และเปนผูมีปกติกลาวคํานั้น. ในขอนั้นมีอรรถ
แหงคําดังตอไปนี้. เมื่อควรจะกลาววา สธยมานา เพราะวิเคราะหวา

การกลาวคํานาเกลียด ชือ่ วา สธะ บอกกลาวคํานาเกลียดนั้น จึงกลาววา
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สธายมานา เพราะทําใหเปนทีฆะ. อีกอยางหนึ่ง ตอแตนั้น จึงกลาววา
สธายมานรูปา เพราะมีสภาวะเปนอยางนั้น. บาลีวา สทฺทายมานรูปา
ดังนี้ก็มี อธิบายวา ทําเสียงอื้ออึง คือทําเสียงดัง. บทวา ภควโต อวิทูเร
อติกฺกมนฺติ ความวา กลาวคําที่ชินปากนั้น ๆ ผานไปในวิสัยแหงการ
สดับของพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบอรรถนี้ คือทราบวา
คนเหลานั้นไมสํารวมวาจา จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงอรรถนั้นโดย
ธรรมสังเวช.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริมุฏา แปลวา ผูเขลา คือ มีสติ
หลงลืม. บทวา ปณฺฑิตาภาสา ความวา ชื่อวาบัณฑิตเทียม เพราะ
เปลงวาจาวา ตนนั่นแหละรูในอรรถนัน้ ๆ ดวยเขาใจวา คนอื่นใครเลา
จะรู พวกเราเทานั้น รูในอรรถนี.้ บทวา วาจาโคจรภาณิโน ความวา
วาจาเทานั้นเปนโคจร คือเปนอารมณของชนเหลาใด ชนเหลานั้น ชื่อวา
มีการกลาววาจาเปนอารมณ ชื่อวาผูมีปกติกลาวเพียงวาจาเปนที่ตั้งเทานั้น
เพราะไมกําหนดรูถึงอรรถ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาผูมีปกติกลาววาจาเปน
อารมณ เพราะพูดมุสาวาท อันไมเปนอารมณของวาจา คือมิใชเปน
อารมณแหงถอยคําของพระอริยะ. อีกอยางหนึ่ง ทานทําการรัสสะ อา
อักษรใหเปน อ อักษร ในบทวา โคจรภาณิโน นี้. ผูมักพูดมีวาจา
เปนอารมณ ไมใชพูดมีสติปฏฐานเปนอารมณ. พูดอยางไร ? คือ พูด
ยืดยาวตามปรารถนา ไดแก พูดไปตามปากที่อยากจะพูด อธิบายวา
ทําหนาสยิ้ว เพราะไมเคารพในผูอื่น และเพราะไมสบอารมณตน. อีก
อยางหนึ่ง อธิบายวา พูดแตวาจาเปนอารมณเทานั้น คือตนเองก็ไมรู
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ถึงบทพูดก็พูดไป. อธิบายวา เพราะเหตุนั้นนั่นแล จึงพูดยืดยาวตาม
ปรารถนา คือไมคิดถึงคําที่เปนเหตุใหสําเร็จ ปรารถนาเพียงพูดไปตาม
ปากของตน. บทวา เยน นีตา น ต วิทู ความวา บุคคลผูไมรู คือคน
โง ถูกบุคคลผูมีสติหลงลืมเปนตน แนะนําแตภาวะที่ไมมียางอาย และ
ภาวะที่สําคัญวา ตนเปนบัณฑิต เราเทานั้นพูดได ดังนี้ ดวยเหตุใด
ยอมไมรู ซึง่ เหตุนั้นของคนผูพูดอยางนั้น.
จบอรรถกถาสัททายมานสูตรที่ ๙
๑๐. จูฬปนถกสูตร
วาดวยการควบคุมสติ
[๑๒๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ทาน
พระจูฬปนถกนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวจําเพาะหนา ในที่
ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นทานพระจูฬปนถกนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวจําเพาะหนา ในที่ไมไกล.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุมีกายตั้งมัน่ แลว มีใจตั้งมั่นแลว ยืนอยูก็ดี
นั่งอยูกด็ ี นอนอยูก ด็ ี ควบคุมสตินี้ไวอยู เธอพึง
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ไดคุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลาย ครั้นไดคุณ
วิเศษทัง้ เบื้องตนและเบื้องปลายแลว พึงถึงสถานที่
เปนที่ไมเห็นแหงมัจจุราช.
จบจูฬปนถกสูตรที่ ๑๐
จบโสณเถรวรรคที่ ๕
อรรถกถาจูฬปนถกสูตร
จูฬปนถกสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา จูฬปนฺถโก ความวา แมในกาลภายหลัง ทานผูมีอายุนี้
ปรากฏชื่อวา จูฬปนถก นั่นเอง โดยไดโวหารในเวลาที่ตนยังเปนหนุม
เพราะเปนนองชายของพระมหาปนถกเถระ และเกิดในหนทางเปลี่ยว.
แตวาโดยคุณพิเศษ ทานสําเร็จอภิญญา ๖ แตกฉานปฏิสัมภิทา จัดเขาใน
ภายในพระมหาสาวก ๘๐ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสถาปนาไวในตําแหนง
เอตทัคคะ ๒ ตําแหนง ดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ภิกษุผูเปนสาวกของเรา ผูเนรมิตกายสําเร็จดวยใจ ๑ ผูฉลาดในการ
เปลี่ยนแปลงทางใจ ๑ จูฬปนถกเปนเอตทัคคะแล.
วันหนึ่งภายหลังภัต ทานกลับจากบิณฑบาตนั่งพักผอนในที่พัก
กลางวันของตน ยับยั้งอยูดวยสมาบัติตาง ๆ ตลอดวัน พอในเวลาเย็น
เมื่อพวกอุบาสก ยังไมมาฟงธรรมเลย เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขา
ไปยังทามกลางวิหาร ประทับนั่งในพระคันธกุฎี ทานคิดวา ไมใชกาลที่
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จะเขาไปอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจากอน จึงนั่งขัดสมาธิ ณ สวนสุดขาง
หนึ่ง หนามุขพระคันธกุฎี. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็ สมัยนั้นแล
ทานพระจูฬปนถก นั่งขัดสมาธิ ตัง้ กายตรง ดํารงสติไวตรงหนา
ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา. จริงอยู ในเวลานั้น ทานกําหนดเวลา
แลว นั่งเขาสมาบัติ.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบอรรถนี้ คือ ความ
ที่ทานจุฬปนถก ตั้งกายและจิตไวโดยชอบ. บทวา อิม อุทาน ความวา
ทรงเปลงอุทานนี้ อันประกาศความปรากฏ ในการบรรลุคุณวิเศษ อันมี
อนุปาทาปรินิพพานเปนที่สุด ของภิกษุแมอื่น ผูมีกายสงบ ผูมีสติปรากฏ
ในอิริยาบถทั้งปวง ผูมีจิตเปนสมาธิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ิเตน กาเยน ความวา ผูมีกายทุกสวน
ตั้งอยูโดยความไมหวั่นไหว กลาวคือ ความเปนผูไมมีวิการ โดยสังเขปวา
มี โจปนกาย ทีช่ ื่อวา ตั้งไวชอบ เพราะละ คือ ไมกระทําอสังวรทางกายทวาร อนึ่ง มีกายอันเปนไปในทวารทั้ง ๕ ทีช่ ื่อวา ตั้งไวดวยดี เพราะ
กระทําอินทรียมีจักขุนทรียเปนตน ใหหมดพยศ หรือมีกรัชกาย ที่ชื่อวา
ตั้งอยูโดยความไมแปรผัน เพราะไมมีการคะนองมือเปนตน เหตุสํารวม
มือและเทาไดแลว. ดวยคํานั้น พระองคทรงแสดงถึงความบริสุทธิ์แหง
ศีลของเธอ. ก็บทวา กาเยน นี้ เปนตติยาวิภัตติใชในลักษณะอิตถัมภูต.
ดวยคําวา ิเต เจตสา นี้ ทรงแสดงความถึงพรอมแหงสมาธิ โดย
แสดงถึงความตั้งมั่นแหงจิต. จริงอยู สมาธิ ทานเรียกวา ความตั้งมั่น
แหงจิต. เพราะฉะนั้น เมื่อความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง ดวยอํานาจสมถะ
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หรือดวยอํานาจวิปสสนา จิตเปนอันชื่อวาตั้งอยู โดยเขาถึงภาวะที่จิตเปน
เอกผุดขึ้นในอารมณ ไมใชตั้งอยูโดยประการอื่น.
ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงวา การตั้งอยู คือการตั้งมั่น ซึง่
กายและจิตตามที่กลาวแลวนี้ จําปรารถนาทุก ๆ กาลและทุก ๆ อิริยาบถ
จึงตรัสวา ยืนอยูก็ดี นั่งอยูก็ดี นอนอยูก็ดี ดังนี้เปนตน.
วา ศัพทในบาทพระคาถานั้น มีอรรถไมแนนอน. ดวยวาศัพท
นั้น เปนอันแสดงถึงอรรถนี้วา ยืนอยูหรือ หรือวานั่งอยู นอนอยูหรือ
หรือวาเปนอิริยาบถอื่นจากนั้น เพราะฉะนั้น แมการจงกรมก็พึงทราบวา
ทานสงเคราะหเอาในที่นี้. บทวา เอต สตึ ภิกฺขุ อธิฏหาโน ความวา
ภิกษุตั้งไว คือดํารงไว ซึ่งจิตใหคลองแคลว ใหนุมนวล ควรแกการงาน
โดยชอบ ดวยอํานาจการสงบกายและจิตดวยการอธิษฐาน ถึงความสุขอัน
หาโทษมิไดที่ไดมา เพราะกระทํากายและจิตไมใหกระสับกระสาย โดย
การสงบกายและจิตอยางหยาบ ไมตองกลาวถึง ผูมีสมาจารอันบริสุทธิ์
จึงเพิ่มพูนกัมมัฏฐานและใหกัมมัฏฐานถึงที่สุดดวยสติใด ภิกษุควบคุมสติ
นั้นนั่นแล ที่มีอุปการะมาก ในเบือ้ งตนทามกลางและที่สุด แหงการ
ประกอบกัมมัฏฐาน ควบคุมไวในกิจนั้น ๆ ตั้งตนแตชําระศีลใหหมดจด
จนถึงบรรลุคุณวิเศษ. บทวา ลเภถ ปุพฺพาปริย วิเสส ความวา ทาน
มีใจอันสติควบคุมแลวอยางนี้ เจริญ พอกพูน ทําใหเพิ่มขึ้น ซึ่ง
กัมมัฏฐานใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป พึงไดคุณวิเศษตางดวยคุณวิเศษที่ยิ่งและยิ่งกวา
ทั้งที่มีเบื้องตนและเบื้องปลาย คือ อันเปนไปโดยสวยเบื้องตนและเบื้อง
ปลาย.
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ในคํานั้น คุณวิเศษอันเปนสวนเบื้องตนและเบื้องปลายมี ๒ อยาง
คือ สมถะอยาง ๑ วิปสสนาอยาง ๑. ใน ๒ อยางนั้น คุณวิเศษที่เปนไป
ดวยอํานาจสมถะไดแกความเปนผูชํานาญ ตั้งแตเกิดนิมิตขึ้น จนถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน คุณวิเศษสวนภาวนาที่เปนไปอยางนั้น ได
แก คุณวิเศษอันเปนสวนเบื้องตนและเบื้องปลาย. แตเมื่อวาดวยคุณวิเศษ
ที่เปนไปดวยอํานาจวิปสสนา ไดแก คุณวิเศษสวนภาวนา ทีเ่ ปนไปโดย
กําหนดรูปธรรมของผูยึดมั่น โดยยกรูปขึ้นเปนประธาน ฝายของผูยึดมั่น
นอกนี้เปนไปตั้งแตกําหนดธรรมนอกนี้ จนถึงบรรลุพระอรหัต ชื่อวา
คุณวิเศษอันเปนไปในสวนเบื้องตนและเบื้องปลาย. ก็คุณวิเศษนี้แหละ
ทานประสงคเอาในที่นี้.
บทวา ลทฺธาน ปุพฺพาปริย วเสส ความวา ไดบรรลุบารมีอยาง
สูงสุด คือ พระอรหัต ในคุณวิเศษอันเปนสวนเบื้องตนและเบื้องปลาย.
บทวา อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉ ความวา พึงถึงสถานที่อันมัจจุไม
เห็น คือสถานที่อันไมเปนอารมณ เพราะกาวลวงภพ ๓ อันเปนอารมณ
ของมรณะ กลาวคือมัจจุราช เพราะครอบงําสรรพสัตว ดวยอํานาจการ
เขาไปตัดเสียซึ่งชีวิต.
คําที่ขาพเจา ไมไดกลาวไวในวรรคนี้ มีนัยดังกลาวแลวในหน
หลังนั่นแล.
จบอรรถกถาจูฬปนถกสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรควรรณนาที่ ๕
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ราชสูตร ๒. อัปปายุกาสูตร ๓. สุปปพุทธกุฏฐิสูตร
๔. กุมารกสูตร ๕. อุโปสถสูตร ๖. โสณสูตร ๗. กังขาเรวตสูตร
๘. อานันทสูตร ๙. สัททายมานสูตร ๑๐. จูฬปนถกสูตร และอรรถกถา.
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ชัจจันธวรรคที่ ๖
๑. อายุสมโอสัชชนสูตร
วาดวยตรัสถึงอิทธิบาท ๔ ประการ
[๑๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน
ใกลพระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมพี ระภาคเจาทรงนุงแลว
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครเวสาลี ครั้นเสด็จ
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในภายหลังภัตแลว
ตรัสเรียกทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท เธอจงถือผานิสีทนะ เรา
จักเขาไปยังปาวาลเจดีย เพื่อพักกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว ถือผานิสีทนะติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปขางหลัง ๆ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย ประทับนั่ง
บนอาสนะที่ทานพระอานนทจัดถวาย ครั้นแลว ไดตรัสกะทานพระอานนท
วา ดูกอนอานนท พระนครเวสาลีนารื่นรมย อุเทนเจดียนารื่นรมย
โคตมกเจดียนารื่นรมย สัตตัมพเจดียนารื่นรมย พหุปุตตเจดียนารื่นรมย
สารันทเจดียนารื่นรมย ปาวาลเจดียนารื่นรมย ดูกอนอานนท อิทธิบาท
๔ ประการ ทานผูใดผูหนึ่งไดเจริญแลว ทําใหมากแลว กระทําใหเปน
ดุจยาน ใหเปนที่ตั้ง มั่นคงแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ทานผูนั้น
หวังอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัปหนึ่งหรือเกินกวากัป. ดูกอ นอานนท
อิทธิบาท ๔ ประการ ตถาคตไดเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปน
ดุจยาน ใหเปนที่ตั้ง มัน่ คงแลว สัง่ สมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตหวัง
อยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัปหรือเกินกวากัป.
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[๑๒๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํานิมิตอันแจงชัด กระทําโอภาสอันแจงชัดถึงอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไมสามารถจะรู ไมทูล
วิงวอนพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด ขอพระสุคตทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด เพื่อ
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
สัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เพราะถูกมารเขาดลจิต.
แมครั้งที่ ๒ . . .
แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดู
กอนอานนท พระนครเวสาลีนารื่นรมย อุเทนเจดียนารื่นรมย โคตมกเจดียนารื่นรมย สัตตัมพเจดียนารื่นรมย พหุปุตตเจดียนารื่นรมย สารันทเจดียนารื่นรมย ปาวาลเจดียนารื่นรมย ดูกอนอานนท อิทธิบาท ๔
ประการ ทานผูใดผูหนึ่งไดเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน
ใหเปนที่ตั้ง มั่นคงแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ทานผูนั้นหวังอยู
พึงดํารงอยูไดตลอดกัปหรือเกินกวากัป ดูกอนอานนท อิทธิบาท ๔
ประการ ตถาคตไดเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ใหเปนที่
ตั้ง มั่นคงแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยู
ไดตลอดกัปหรือเกินกวากัป เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํานิมิตอัน
แจงชัด กระทําโอภาสอันแจงชัดถึงอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไมสามารถ
จะรู ไมทูลวิงวอนพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด ขอพระสุคตทรงดํารงอยูตลอด
กัปเถิด เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแกสัตวโลก เพื่อ
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ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพราะ
ถูกมารเขาดลจิต.
[๑๒๙] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนท
วา ดูกอนอานนท เธอจงไปเถิด เธอสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ทาน
พระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลว นัง่ อยูที่โคนตนไมตนหนึ่ง
ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา.
[๑๓๐] ลําดับนั้นแล เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน มาร
ผูมีบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจาเสด็จ
ปรินิพพานเถิด บัดนี้ เปนกาลควรปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกอ น
มารผูมีบาป ภิกษุผูเปนสาวกของเรา จักยังเปนผูไมฉลาด ไมไดรับแนะนํา
ไมถึงความแกลวกลา ยังไมถึงความเกษมจากโยคะ ยังไมเปนพหูสูต
ไมทรงธรรม ไมปฏิบัตชิ อบ ไมประพฤติตามธรรม ไมเรียนอาจริยวาท
ของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงาย
แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม
ไมไดเพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ
ก็บัดนี้ ภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูฉลาดไดรับแนะนําแลว
ถึงความเปนผูแกลวกลาแลว ถึงความเกษมจากโยคะ เปนพหูสูต ทรง
ธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม
เรียนอาจริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
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กระทําใหงาย ยอมแสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึ้น
แลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจาเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาล
ควรปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกอนมารผูมีบาป ภิกษุณีสาวิกาของ
เรา . . .อุบาสกสาวกของเรา . . . อุบาสิกาสาวิกาของเราจักยังเปนผูไมฉลาด
ไมไดรับแนะนําดีแลว ยังไมถึงความแกลวกลา ยังไมถึงความเกษมจาก
โยคะ ไมทรงธรรม ไมเปนพหูสูต ยังไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
ไมปฏิบัติชอบ ยังไมประพฤติตามธรรม ไมเรียนอาจริยวาทของตนแลว
บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก จักกระทําใหงาย แสดง
ธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่บังเกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม ไม
ไดเพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้
อุบาสิกาสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูฉลาด ไดรับแนะนําดีแลว
ถึงความแกลวกลา ถึงความเกษมจากโยคะ ทรงธรรม เปนพหูสูต
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบตั ิชอบ ประพฤติตามธรรม เรียน
อาจริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
ยอมกระทําใหงาย แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึ้น
แลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจาเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาล
ควรปรินิพานของพระผูมีพระภาคเจา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกอนมารผูมีบาป พรหมจรรยของเรา
นี้จักยังไมเจริญ แพรหลาย กวางขวาง คนสวนมากยังไมรูทั่วถึง ยังไม
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แนนหนา เทวดาและมนุษยทั้งหลายยังไมประกาศดีแลวเพียงใด เราจัก
ไมปรินิพพานเพียงนั้น บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคเจาเจริญ
แพรหลาย กวางขวาง คนสวนมากรูทั่วถึง แนนหนา เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายประกาศดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจาเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปน
กาลควรปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา.
[๑๒๑] เมื่อมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
กะมารผูมีบาปนั้นวา ดูกอ นมารผูมีบาป ทานจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด
ไมนานนักตถาคตจักปรินิพพาน แตนี้ลวงไป ๓ เดือน ตถาคตจัก
ปรินิพพาน ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจามีพระสติสัมปชัญญะทรงปลง
อายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงปลงอายุสังขารแลว
แผนดินใหญหวั่นไหว นาพึงกลัว โลมชาติชูชนั และกลองทิพยก็
บันลือลั่น.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
มุนีไดปลงเครื่องปรุงแตงภพอันเปนเหตุสมภพ
ทั้งที่ชั่งไดและชั่งไมได ยินดีแลวในภายใน มีจิต
ตั้งมั่น ไมทําลายกิเลสที่เกิดในตน เหมือนทหาร
ทําลายเกราะฉะนั้น.
จบอายุสมโอสัชชนสูตรที่ ๑
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ชัจจันธวรรควรรณนาที่ ๖
อรรถกถาอายุสมโอสัชชนสูตร
ชัจจันธวรรค อายุสมโอสัชชนสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทมีอาทิวา เวสาลิย มีอรรถดังกลาวแลวในหนหลังนั้นแล. บทวา
เวสาสึ ปณฑ
ฺ าย ปาวิสิ ความวา พระองคเสด็จเขาไปในกาลไร ? ใน
กาลที่เสด็จออกจากอุกกาเจลวิหาร แลวเสด็จไปยังกรุงเวสาลี.
ความพิสดารวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงจําพรรษา ณ เวลุวคามแลว
เสด็จออกจากเวลุวคามนั้น ถึงกรุงสาวัตถี โดยลําดับแลว ประทับอยูใน
พระเชตวัน. ในกาลนั้น พระธรรมเสนาบดี ตรวจดูอายุสังขารของตน
รูวา จักเปนไปไดเพียง ๗ วันเทานั้น จึงขออนุญาตพระผูมีพระภาคเจา
ไปยังนาลกคาม ใหมารดาดํารงอยูในโสดาปตติผลแลวปรินิพพานในที่
นั้น. พระศาสดาทรงถือเอาพระธาตุของพระธรรมเสนาบดี ที่พระจุนทะ
นํามาแลวใหสรางเจดียเปนที่บรรจุพระธาตุ แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆหมู
ใหญ ไดเสด็จไปยังกรุงราชคฤห. ในกาลเสด็จไปยังกรุงราชคฤหนั้น ทาน
พระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานแลว. พระผูมีพระภาคเจา ทรงถือเอา
พระธาตุของทานพระมหาโมคคัลลานะแมนั้นแลว ใหสรางเปนเจดียแลว
เสด็จออกจากกรุงราชคฤห เสด็จไปยังอุกกาเจลวิหาร ตามลําดับ. ในที่
นั้น แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ ประทับนั่ง ณ ฝง แมน้ําคงคา แสดงธรรม
อันเกี่ยวเนื่องดวยปรินิพพานของพระอัครสาวกทั้ง ๒ ออกจากอุกกาเจลวิหารแลว เสด็จไปยังกรุงเวสาลี. พระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปอยางนั้น
ทานจึงกลาววา ในเวลาเชา พระองคทรงนุงแลว ถือบาตรและจีวร
เสด็จไปบิณฑบาตยังกรุงเวลาลี. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อุกฺกาเจลโต
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นิกฺขมิตฺวา เวสาลิคตกาเล ดังนี้เปนตน.
ในบทวา นิสีทน นี้ ทานประสงคเอาทอนหนัง. บทวา ปาวาลเจติย ความวา สถานที่ที่ยักษชื่อวาปาวาละอาศัยอยูในครั้งกอน ปรากฏ
วา ปาวาลเจดีย. แมวหิ ารที่เขาสรางถวายพระผูมีพระภาคเจา ในที่นนั้
เขาก็เรียกวาปาวาลเจดีย โดยคําอันดาษดื่น. แมในบทมีอาทิอยางนี้วา
อุเทนเจติย ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา สตฺตมฺพ ความวา ไดยินวา พระราชกุมารี ๗ พระองคพระธิดาของพระเจากาสี ทรงพระนามวา กิกิ เกิด
ความสังเวชเสด็จออกจากกรุงราชคฤห เริ่มตั้งความเพียรในที่ใด ที่นั้น
ชนทั้งหลายพากันเรียกวา สัตตัมพเจดีย. บทวา พหุปุตฺต ความวา พวก
มนุษยเปนอันมาก ปรารถนาบุตรกะเทวดาผูส่งิ อยูที่ตนไทรตนหนึ่ง ซึ่ง
มียานไทรมากเพราะอาศัยเหตุนั้น สถานที่นั้น จึงปรากฏวา พหุปุตตเจดีย. บทวา สารนฺท ไดแก สถานที่ที่ยักษชื่อวา สารันทะอาศัยอยู.
ดังนั้น สถานที่ทั้งหมดนั้นนั่นแล เขาเรียกโดยโวหารวา เจดีย เพราะ
เทวดาครอบครองอยูกอนพุทธกาล. แมเมื่อสรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจา ชนทั้งหลายก็ยังจําไดอยางนั้นเหมือนกัน. ในบทวา รมณียา นี้
พึงทราบวา กรุงเวสาลี เปนที่นารื่นรมย เพราะสมบูรณดวยภูมิภาคพรั่งพรอมดวยบุคคล มีปจจัยหาไดงายเปนอันดับแรก. สวนวิหารทั้งหลายพึง
ทราบวา เปนที่นารื่นรมย เพราะไมไกลไมใกลนกั จากพระนคร สมบูรณ
ดวยคมนาคม เพราะเปนสถานที่อยูไมเกลื่อนกลน สมบูรณดวยรมเงา
และน้ํา และเปนสถานที่สมควรแกความสงัด. อรรถแหงบทวาอิทธิบาท
ในบทวา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา นี้ ทานกลาวไวแลวในหนหลังแล. บทวา
ภาวิตา แปลวา ไดเจริญแลว. บทวา พหุลีกตา ไดแก ทําบอย ๆ.
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บทวา ยานีกตา ไดแก กระทําใหเปนดุจยานที่เทียมแลว. บทวา วตฺถุกตา
ไดแก กระทําใหเปนดุจวัตถุ เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งอาศัย. บทวา
อนุฏิตา แปลวา ตั้งมัน่ ไวแลว. บทวา ปริจิตา ไดแก สั่งสมโดยรอบ
คือ เจริญดวยดี. บทวา สฺสมารทฺธา ไดแก ปรารภดวยดี คือใหสําเร็จ
โดยชอบอยางยิ่ง.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงโดยไมกําหนดดวยประการดังนี้
แลว เมื่อจะกําหนดแสดงอีก จึงตรัสคํามีอาทิวา ตถาคตสฺส โข ดังนี้.
ก็ในบทเหลานี้ บทวา กปฺป ไดแก อายุกัป. บทวา ติฏเยฺย
ไดแก พึงดํารงอยู คือ พึงทรงไวซึ่งประมาณแหงอายุของมนุษยในกาลนั้น
ใหบริบูรณ. บทวา กปฺปาวเสส วา ความวา ยิ่งกวารอยป ที่กลาววา
อปฺป วา ภิยฺโย ดังนี้เปนตน.
ฝายพระมหาสิวเถระกลาววา ขึ้นชื่อวาเสียงอันกระหึ่ม ในที่อันไม
ควร ยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย เหมือนอยางวา ทรงขมเวทนา
ปางตาย ที่เกิดขึ้นในเวลุวคาม ตลอด ๑๐ เดือน ฉันใด ก็ทรงเขา
สมาบัตินั้นบอย ๆ แลว ขมไวได (ถึง ๑๐ เดือน) พึงดํารงอยูตลอด
ภัททกัปนี้ ฉันนั้น. ถามวา ก็เพราะเหตุไร จึงไมดํารงอยู ? ตอบวา
เพราะขึ้นชื่อวา รางกายอันมีใจครอง ถูกทุกขเวทนามีฟนหักเปนตนเขา
ครอบงํา สวนพระพุทธเจาทั้งหลาย ไมถึงภาวะแหงทุกขเวทนามีฟนหัก
เปนตน ยอมปรินิพพานเฉพาะในเวลาที่ชนเปนอันมาก พากันรักใคร
ชอบใจ ในสวนแหงพระชนมายุสวนที่ ๕ ก็เมื่อพระอัครสาวก และ
พระมหาสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา ปรินิพพานแลว จะพึงดํารงอยู
พระองคเดียวไมมีบริวารหรือมีภิกษุหนุมและสามเณรเปนบริวารก็ตาม ตอ
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แตนั้น พึงถึงความเปนผูถูกดูหมิ่นวา นาสลดใจ บริษัทของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงไมดํารงอยู. แมเมื่อทานกลาวอยางนั้น แต
พระองคก็ถูกเรียกวา ไมดํารงอยู. คําวา อายุกปฺโป นี้แหละ ทานกําหนด
ไวในอรรถกถา.
บทวา โอฬาริเก นิมิตฺเต ไดแก ใหสญ
ั ญาหยาบเกิดขึ้น. จริงอยู
การใหสัญญาหยาบเกิดขึ้นนี้ คือการออนวอนการดํารงอยูตลอดกัปทั้งสิ้น
วา ขอพระผูมีพระภาคเจา จงดํารงอยูตลอดกัป คือเปนการประกาศ
ความเปนผูสามารถตั้งอยูตลอดกัป ดวยอานุภาพแหงการเจริญอิทธิบาท ๔
ของตน โดยการอางขออื่น โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนอานนท อิทธิบาท ๔
อันผูใดผูหนึ่งอบรมแลว ดังนี้. บทวา โอภาเส คือ ในพระดํารัส
ที่ปรากฏ. จริงอยู พระดํารัสที่ปรากฏนี้ คือ การละคําปริยายโดยออมแลว
จึงทรงประกาศความประสงคของพระองค โดยทรงทีเดียว.
บทวา พหุชนหิตาย ไดแก เพื่อประโยชนแกมหาชน. บทวา
พหุชนสุขาย ไดแก เพื่อความสุขแกมหาชน. บทวา โลกนุกมฺปาย
ไดแก เพราะอาศัยความอนุเคราะหแกสัตวโลก. แกสัตวโลกไหนบาง ?
คือ แกผูที่สดับพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลวแทงตลอด คือ
ดื่มน้ําอมฤต. จริงอยู พรหม ๑๘ โกฏิ มีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนหัว
หนา แทงตลอดธรรมดวยเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรของพระผูมีพระภาคเจา. สัตวผูแทงตลอดธรรมจนกระทั่งแนะนําสุภัททปริพาชก
ดวยประการอยางนี้ นับไมได. เหลาสัตวผูไดตรัสรูในเวลาที่ทรงแสดง
พระสูตรทั้ง ๔ เหลานี้ คือมหาสมยสูตร มงคลสูตร จูฬราหุโลวาทสูตร
และสมจิตตสูตร ไมมีเขตกําหนด. สถานที่เกิดมีแกพระผูมีพระภาคเจา
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เพื่อทรงอนุเคราะหสัตวโลกหาปริมาณมิได. นีท้ านกลาวโดยประสงควา
แมในอนาคตก็จักมีอยางนี้. บทวา เทวมนุสฺสาน ความวา สถานที่ยอม
มีแกพระผูมีพระภาคเจา เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข เฉพาะแกเทวดาและ
มนุษยอยางเดียวเทานั้นก็หาไม แมแกสัตวที่เหลือมีนาคและครุฑเปนตนก็
มี. ก็เพื่อจะแสดงภพบุคคลผูถือปฏิสนธิที่มีเหตุ โดยทําใหแจงมรรค
และผลจึงตรัสไวแลวอยางนั้น อธิบายวา เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงพระชนมอยู เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แมแกสัตวเหลาอื่น. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถาย ไดแก เพื่อ
ประโยชนแกสมบัติ ในโลกนี.้ บทวา หิตาย ไดแก เพื่อประโยชน
เกื้อกูลอันเปนเหตุแหงสมบัติในโลกหนา. บทวา สุขาย ไดแก เพื่อ
ประโยชนแกความสุขในพระนิพพาน. ก็ศัพทวา หิต และ สุข สํานวน
แรก พึงทราบโดยทั่วไปแกหิตสุขทั้งปวง.
บทวา ต ในบทวา ยถาต มาเรน ปริยฏิตฺโต นี้ เปนเพียง
นิบาต อธิบายวา ปุถุชนบางคนแมอื่น ผูถูกมารเขาดลจิต คือ ถูกมาร
ครอบงําจิต ไมอาจจะรูแจงได ฉันใด พระอานนทก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ไมอาจจะรูแจงได. จริงอยู มารยอมครอบงําจิต ของผูที่ยังละวิปลาสบาง
อยางยังไมได. สวนในบุคคลผูยังละวิปลาส ๑๒ อยางโดยประการทั้งปวง
ยังไมได ไมจําตองกลาวถึงเลย. เพราะพระเถระละวิปลาส ๔ ยังไมได
ฉะนั้น จิตของทานจึงถูกมารครอบงํา. ถามวา กุมารเมื่อจะครอบงําจิต
ทําอยางไร ? ตอบวา แสดงรูปารมณที่นากลัว หรือใหไดยินสัททารมณ
ที่นากลัว. ตอแตนั้น สัตวทั้งหลาย ไดเห็นหรือวาไดยินอารมณที่นากลัว
นั้นแลว ปลอยสติ ( ตกตะลึง) อาปาก. มารสอดมือเขาไปทางปากของสัตว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 589

เหลานั้น แลวบีบหัวใจ. แตนั้น สัตวก็ถึงวิสัญญีสลบลง. สวนมารจัก
สามารถสอดมือเขาไปทางปากของพระเถระไดอยางไร แตแสดงอารมณที่
นากลัวได. พระเถระครั้นไดเห็นดังนั้นแลว จึงไมรูแจงนิมิตโอภาส.
พระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงทราบอยูแล เพื่อประโยชนอะไร จึงตรัสเรียก
ถึง ๓ ครั้ง ? คือตอไปขางหนา เพื่อกระทําความเศราโศกใหเบาบาง โดย
ยกโทษขึ้นวา ขอนั้นเปนการทําไมดีของทาน ขอนั้นเปนความผิดของ
ทาน ในเมือ่ ทานออนวอนวา ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงพระชนม
อยูเถิดพระเจาขา จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ทรงเห็นวา อานนทนี้
มีใจสนิทในเราอยางเหลือเกิน ตอไปขางหนา เธอไดฟงเหตุแผนดินไหว
และการปลงอายุสังขาร จักอาราธนาใหเราดํารงอยูตลอดกาลนาน เมื่อเปน
เชนนั้น เราจักใหโทษตกลงบนศีรษะของเธอเทานั้นวา เพราะอะไร เธอ
จึงไมขอเสียกอนเลา. ก็เพราะโทษของตน สัตวทั้งหลายก็จะไมเดือดรอน
เชนนั้น เพราะเหตุนั้น ความเศราโศกของเธอก็จักเบาบาง.
บทวา คจฺฉ ตฺว อานนฺท ความวา เพราะเหตุที่ทานมาในที่นี้
เพื่อพักผอนตอนกลางวัน ฉะนั้น ไปเถอะอานนท ไปยังสถานที่ตามที่
ชอบใจ เพื่อพักผอนกลางวัน. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงตรัสวา
เธอจงสําคัญกาลอันสมควรแกกรณียกิจบัดนี้เถิด ดังนี้เปนตน.
ในบทวา มาโร ปาปมา นี้ มีวิเคราะหดังตอไปนี้ ชื่อวา มาร
เพราะประกอบเหลาสัตวไวในความฉิบหาย ทําใหตาย. บทวา ปาปมา
นี้เปนไวพจนของบทวา มาร นั้นนั่นแล. จริงอยู มารนั้น ทานเรียกวา
ปาปมา เพราะประกอบดวยธรรมฝายชั่ว. บทวา ภาสิตา โข ปเนสา
ความวา จริงอยู มารนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่ตนอชปาล-
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นิโครธผานไป ๗ วัน ณ โพธิมณฑล ธิดาทั้งหลายของตน พากันมาถูก
กําจัดความปรารถนาเสียแลวก็พากันไป มารนีค้ ิดวา อุบายนี้ใชไดจึงมา
กลาววา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคบําเพ็ญบารมีมาเพื่อประโยชน
ใด ประโยชนนั้นพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ สัพพัญุตญาณ พระองคก็ตรัสรูแลว พระองคจะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูในโลก ดังนี้
แลวจึงทูลอาราธนาวา ขอพระผูมีพระภาคเจา จงปรินิพพาน ณ บัดนี้
เถิด พระเจาขา เหมือนกับในวันนี้เหมือนกัน. ฝายพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหามมารนั้นมีอาทิวา เรายังไมนิพพานกอน ดังนี้ ซึ่งทานหมายกลาว
ไวในบัดนี้วา ภาสิตา โข ปน ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิยตฺตา ไดแก ผูเชี่ยวชาญ โดยการ
บรรลุอริยมรรค. บทวา วินีตา ไดแก ผูไดรับการแนะนํา โดยการ
กําจัดกิเลสอยางนั้นนั่นแล. บทวา วิสารทา ไดแก ผูถึงความแกลวกลา
เพราะการละทิฏฐิและวิจิกิจฉาเปนตน อันกระทําความกําหนัด. บทวา
พหุสฺสุตา ความวา ชื่อวา เปนพหูสูต เพราะมีพระพุทธพจน อัน
สดับแลวมาก ดวยอํานาจปฎก ๓. ชื่อวา ธรรมธรา เพราะทรงไวซึ่ง
ธรรมนั้นนั่นแล. อีกอยางหนึ่ง บทวา พหุสฺสุตา ไดแก เพราะมี
พระปริยัติอันสดับแลวมาก และเพราะมีปฏิเวธอันสดับแลวมาก. พึงทราบ
อรรถในบทวา ธมฺมธรา นี้ แมดวยอาการอยางนี้วา ชื่อวาธรรมธรา
เพราะทรงไวซึ่งพระปริยัติธรรม และปฏิเวธธรรม. บทวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา ไดแก ผูปฏิบัติวิปสสนาธรรม อันเปนธรรมสมควรแก
อริยธรรม. บทวา สามีจิปฏิปนฺนา ไดแก ผูปฏิบัตปิ ฏิปทาอันสืบ ๆ กันมา
โดยวิสุทธิ อันสมควรแกญาณทัสสนวิสุทธิ. บทวา อนุธมฺมจาริโน
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ไดแก ผูมีปกติประพฤติธรรม มีความมักนอยเปนตน อันขัดเกลาอยางยิ่ง
คืออันสมควรแกปฏิปทานั้น . บทวา สก อาจริยก ไดแก ซึ่งอาจริยวาท
ของตน. บทวา อาจิตกฺขิสฺสนฺติ ไดแก จักแสดงแตเบื้องตน อธิบายวา
จักใหผูอื่นเลาเรียน โดยทํานองที่ตนเรียนมา. บทวา เทเสสฺสนฺติ ไดแก
จักบอก อธิบายวา จักบอกบาลี โดยชอบ. บทวา ปฺเปสฺสนฺติ
แปลวา จักใหรูชัด อธิบายวา จักประกาศ. บทวา ปฏเปสฺสนฺติ แปลวา
จักตั้งไว โดยประการทั้งหลาย. บทวา วิวริสฺสนฺติ แปลวา จักกระทํา
ความเปดเผย. บทวา วิภชิสฺสนฺติ แปลวา จักทําการจําแนก. บทวา
อุตฺตานีกริสฺสนฺติ ไดแก จักกระทําอรรถที่ไมตนื้ คือที่ลึกซึง้ ใหตื้น คือ
ใหปรากฏ. บทวา สหธมฺเมน ไดแก ดวยคําอันเปนไปกับดวยเหตุ
คืออันเปนไปดวยการณ. บทวา สปฺปาฏิหาริย ไดแก ทําจนใหออก
จากทุกข. บทวา ธมฺม เทเสสฺสนฺติ ความวา จักยังหมูสัตวใหตรัสรู คือ
จักประกาศโลกุตรธรรม ๙. ก็ในบทเหลานั้น ดวยบท ๖ บท มีอาทิวา
ปฺเปสฺสนฺติ ทานแสดงถึงบทที่เปนอรรถ ๖ บท. ก็ดวย ๒ บทขาง
ตน ทานแสดงถึงบทที่เปนพยัญชนะ ๖ บทแล. ดวยลําดับคําเพียงเทานี้
พระพุทธพจน คือพระไตรปฎก เปนอันทานสงเคราะหแสดง โดยนัย
แหงสังวรรณนา. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในเนตติปกรณวา บท ๑๒ บท
จัดเปนสูตร สูตรทั้งหมดนั้น เปนพยัญชนะ ๑ เปนอัตถะ ๑.
บทวา พฺรหฺมจริย ไดแก ศาสนพรหมจรรยทั้งสิ้นที่สงเคราะหดวย
ไตรสิกขา. บทวา อิทฺธ ไดแก สําเร็จโดยยังฌานใหเกิดขึ้น. บทวา
ผีต ไดแก ถึงความเจริญ คือ เผล็ดผลแพรหลาย โดยเพียบพรอมดวย
อภิญญา. บทวา วิตฺถาริก ไดแก กวางขวาง โดยการประดิษฐานอยูใน
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ทิศาภาคนั้น ๆ. บทวา พหุชฺ ไดแก ชนเปนอันมากรูกัน คือรูกัน
ตลอด โดยอํานาจการตรัสรูของชนเปนอันมาก. บทวา ปุถุภูต ไดแก
ถึงความแนนหนาโดยอาการทั้งปวง. อยางไร ? คือ ตราบเทาที่เทวดา
และมนุษยประกาศดีแลว อธิบายวา เทวดาและมนุษยผูมีชาติแหงวิญูชนนีประมาณเทาใด เทวดาและมนุษยเหลานั้นทั้งหมดประกาศดีแลว.
บทวา อปฺโปสฺสุกฺโก ไดแก หมดความอุตสาหะ คือปราศจาก
ความหวงใย. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมารผูมีบาป ก็ตั้งแต ๗
สัปดาหลวงไป เธอเที่ยวรองอยูวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน ณ บัดนี้เถิด ขอพระสุคตเจาจงปรินิพพาน
ณ บัดนี้เถิด บัดนี้ ตั้งแตวันนี้ไป เธอจงปราศจากความพยายามเถิด
จงอยาทําความพยายามเพื่อใหเราปรินิพพานเลย.
บทวา สโต สมฺปชาโน อายุสงฺขาร โอสฺสชฺชิ ความวา พระองค
ทรงดําริสติมั่นแลวกําหนดดวยญาณปลง คือละอายุสังขาร. ในการปลง
อายุสังขารนั้น พระผูม ีพระภาคเจามิไดทรงปลงอายุสังขารเหมือนเอา
มือวางกอนดิน แตพระองคเกิดพระดําริขึ้นวา ตลอดเวลาเพียง ๓ เดือน
เทานั้น เราจักเขาสมาบัติ หลังจากนั้นจักไมเขา ซึ่งทานหมายกลาวไววา
พระองคทรงปลงแลว. บาลีวา โวสฺสชฺชิ ดังนี้ก็มี.
ก็เพราะเหตุไร พระผูมีภาคเจาสามารถดํารงอยูตลอดกัปหรือเกินกัป
จึงไมดํารงอยูตลอดกาลเพียงเทานั้น ทรงปลงอายุสังขารตามที่มารขอรอง
เพื่อใหปรินิพพาน ? เพราะพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงปลงอายุสังขาร
ตามมารขอรอง จักไมปลงอายุสังขารตามที่พระเถระขอรองก็หามิได แต
วาหลังจาก ๓ เดือนไป พระองคทรงปลงอายุสังขาร เพราะพุทธเวไนย
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ไมมี ธรรมดาวา การดํารงอยูแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ก็
เพียงเพื่อจะแนะนําเวไนยสัตว เมื่อเวไนยชนไมมี พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย จักดํารงอยูดวยเหตุอะไร ก็ถาวาพระองคจะพึงปรินิพพาน
ตามที่มารขอรอง ก็จะพึงปรินิพพานกอนหนานั้นทีเดียว. อนึ่ง ทานกลาว
ความนี้ไววา จริงอยู แมที่โพธิมณฑล มารก็ขอรองไวแลว ถึงการทํา
นิมิตโอภาสก็เพื่อทําความโศกของพระเถระใหเบาบาง. อีกอยางหนึ่ง การ
ทํานิมิตโอภาสก็เพื่อแสดงพลังของพระพุทธเจา. พระผูมีพระภาคเจา
ทั้งหลาย ผูมีอานุภาพมากอยางนี้ แมดํารงอยู ก็ดํารงอยูตามความพอ
พระทัยของพระองคเทานั้น. แมเมื่อจะปรินิพพาน ก็ยอมปรินิพพานตาม
ความพอพระทัยของพระองคเหมือนกันแล.
บทวา มหาภูมิจาโล ไดแก แผนดินไหวอยางใหญหลวง. ไดยินวา
ในกาลนั้น หมื่นโลกธาตุหวั่นไหวแลว. บทวา ภึลนโก แปลวา ใหเกิด
ความกลัว. บทวา เทวทุนฺทุภิโย จ ผลึสุ ความวา กลองทิพยก็
บันลือลั่น. ฟาก็คะนอง สายฟาอันเกิดในเวลามิใชฤดูกาลก็แลบแปลบปลาบ อธิบายวา ฝนตกชั่วขณะ.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงรูอาการทั้งปวงถึงอรรถนี้
กลาวคือความพิเศษแหงสังขารและวิสังขาร. บทวา อิม อุทาน ความวา
ทรงเปลงอุทาน อันแสดงถึงการที่พระองคทรงสละสังขารไมมีเหลือแลว
ถึงวิสังขาร.
เพราะเหตุไรพระองคจึงทรงเปลงอุทาน ? เพราะชื่อวาใคร ๆ จะพึง
กลาววา พระองคถูกมารติดตามไปขางหลัง ๆ แลวรบกวนวา จงปรินิพพานเถิด จงปรินิพพานเถิด พระเจาขา จึงทรงสละอายุสังขารเพราะกลัว
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มาร. เพื่อจะแสดงความนี้วา มารนัน้ จงอยามีโอกาส เพราะธรรมดาวาผู
กลาวยอมไมมีการเปลงอุทาน พระอรรถกถาจารยจึงกลาวไวในอรรถกถา
วาทรงเปลงอุทานอันเกิดจากปติ. ก็โดยที่พุทธกิจจะเสร็จโดยเวลาเพียง
๓ เดือนเทานั้น เมื่อพระองคทรงเห็นวา เราบริหารภาระคือทุกขนี้มานาน
อยางนี้ ไมนานนักก็จักปลอยวาง ดังนี้ ปติและปราโมทยอันยิ่งจึงเกิดขึ้น
โดยการพิจารณาคุณแหงพระนิพพาน ดูเหมือนควรจะกลาววา ทรงเปลง
ดวยกําลังปติ. จริงอยู พระศาสดาทรงนอมไปในวิสังขาร คือมีพระนิพพาน
เปนอัธยาศัย โดยสวนเดียว จึงทรงดํารงอยูในโลกตลอดกาลนาน เพื่อ
ประโยชนแกสัตวดวยพระมหากรุณา เหมือนดํารงอยูโดยพลการ. จริง
อยางนั้น พระองคทรงใชสมาบัตินับไดสองลานสี่แสนโกฏิทกุ วัน บัดนี้
พระองคบายพระพักตรตอพระนิพพาน เพราะอธิการอันกอปรดวยพระมหากรุณาสําเร็จแลว จึงเสวยปติและโสมนัสมิใชนอย. ก็เพราะเหตุนั้น
นั่นแล รัศมีแหงพระรูปโฉมของพระผูมีพระภาคเจา จึงผองใส บริสุทธิ์
ผุดผองเปนพิเศษ แมในวันดับขันธปรินิพพาน เหมือนในวันดับกิเลส.
พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถาดังตอไปนี้. กามาวจรกรรม ชื่อวา
ตุละ เพราะชั่งได คือกําหนดได โดยภาวะประจักษแมแกสุนัขบานและ
สุนัขจิ้งจอกเปนตน. มหัคคตกรรม ชื่อวา อตุละ เพราะชั่งไมได หรือ
เพราะไมมีโลกิยกรรมอืน่ ที่ชั่งได คือเสมอเหมือน. กามาวจรกรรม หรือ
รูปาวจรกรรม ชื่อ ตุละ อรูปาวจรกรรม ชื่อ อตุละ อนึ่ง กรรมที่
มีวิบากนอย ชื่อ ตุละ ทีม่ ีวิบากมาก ชื่อ อตุละ. บทวา สมฺภว ความวา
เปนเหตุแหงการเกิด คือทําอุบัติใหเกิด. บทวา ภวสงฺขาร ไดแก ทําสังขาร
ในภพใหมใหเกิด. บทวา อวสฺสชฺชิ ไดแก ปลอยวาง. บทวา มุนิ ไดแก
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พุทธมุนี. บทวา อชฺฌตฺตรโต แปลวา ยินดีภายในตน. บทวา สมาหิโต
ไดแก มีจิตเปนสมาธิโดยอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ. บทวา อภินฺทิ
กวจมิว ความวา ทําลายไป เหมือนทหารทําลายเกราะฉะนั้น. บทวา
อตฺตสมฺภว ไดแก กิเลสที่เกิดในตน ทานกลาวอธิบายไววา มุนีปลอย
วางโลกิยกรรม กลาวคือกรรมทีช่ ั่งไดและชั่งไมได อันไดนามวา สัมภวะ
เพราะอรรถวามีวิบาก และไดนามวา ภวสังขาร เพราะอรรถวาปรุงแตง
ภพ และเปนผูยินดีในภายใน มีจิตเปนสมาธิ ไดทําลายกิเลสอันมีตนเปน
แดนเกิด เหมือนทหารผูใหญทําลายเกราะในสนามรบ ฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ตุล ไดแก ชั่งอยู คือพิจารณาอยู. บทวา
อตฺุจ สมฺภว ไดแก พระนิพพานและภพ. บทวา ภวสงฺขาร ไดแก
กรรมอันนําสัตวไปสูภพ. บทวา อวสฺสชฺชิ มุนิ ความวา พระพุทธมุนี ทรงพิจารณาโดยนัยมีอาทิวา เบญจขันธไมเที่ยง การดับเบญจขันธ
คือพระนิพพานเที่ยง ทรงเห็นโทษในภพและอานิสงสในพระนิพพาน
ทรงปลอยวางสังขารกรรมอันเปนมูลแหงขันธทั้งหลายนั้น ดวยอริยมรรค
อันกระทําความสิ้นไปแหงกรรม ทีท่ านกลาวไวอยางนี้วา ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นกรรม. อยางไร ? คือทานยินดีในภายใน มีจิตเปนสมาธิ
ไดทําลายกิเลสที่เกิดในตน เหมือนทหารทําลายเกราะ. ก็ทานยินดีในภาย
ในโดยวิปสสนา มีจิตเปนสมาธิโดยสมถะ รวมความวา ทานทําลายกิเลส
ทั้งหมดที่รึงรัดอัตภาพอยู อันไดนามวา อัตตสัมภวะ เพราะเกิดในตน
ดวยพลังแหงสมถะและวิปสสนา ตัง้ แตสวนเบื้องตน เหมือนทหารทําลาย
เกราะฉะนั้น และเมื่อไมกิเลส เปนอันชื่อวาสละกรรมไดเด็ดขาด เพราะ
ไมมีปฏิสนธิ. ทานสละกรรมเพราะสละกิเลส ดวยประการฉะนี้. ดังนั้น
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พระผูมีพระภาคเจาผูปลอยวางสังขารในภพ ณ ควงแหงโพธิพฤกษนั่นเอง
แมยังอัตภาพใหเปนไปดวยเครื่องซอมแซม คือสมาบัติ เหมือนทํา
เกวียนเกาใหไปไดดวยเครื่องซอมแซม จึงทรงปลอยวางอายุสังขารดวย
ทําพระหฤทัยใหเกิดขึ้นวา ถัดจาก ๓ เดือนนี้ไป เราจักไมใหเครื่อง
ซอมแซม คือสมาบัติแกสังขารนี้ ดังนี้แล.
จบอรรถกถาอายุสมโอสัชชนสูตรที่ ๑
๒. ปฏิสัลลานสูตร
วาดวยพวก ๗ คน
[ ๑๓๒ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปุพพาราม ปราสาทของ
นางวิสาขามิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ในเวลาเย็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรน ประทับนั่งอยูภายนอกซุมประตู ลําดับ
นั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ก็สมัยนั้น ชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน
และปริพาชก ๗ คน มีขนรักแรและเล็บงอกยาว หาบบริขารหลายอยาง
เดินผานไปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระเจาปเสนทิโกศลไดทอด
พระเนตรเห็นชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน
และปริพาชก ๗ คนเหลานั้น ผูมีขนรักแรและเล็บงอกยาว หาบบริขาร
หลายอยาง เดินผานไปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวทรงลุก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 597

จากอาสนะ. ทรงกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลวทรงคุกพระชานุมณฑลเบื้องขวาลงที่แผนดินทรงประนมอัญชลีไปทางที่ชฎิล ๗ คน นิครนถ
๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน และปริพาชก ๗ คนแลวทรง
ประกาศพระนาม ๓ ครั้งวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาคือ
พระเจาปเสนทิโกศล ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาคือพระเจาปเสนทิโกศล ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาคือพระเจาปเสนทิโกศล
ลําดับนั้นแล เมื่อชฎิล ๓ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก
๗ คน และปริพาชก ๗ คนเหลานั้นหลีกไปแลวไมนาน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานเหลานั้น
เปนคนหนึ่งในจํานวนพระอรหันตหรือในจํานวนทานผูบรรลุอรหัตมรรค
ในโลก.
[๑๓๓] พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตร
เปนคฤหัสถบริโภคกาม ทรงครองฆราวาสคับคั่งดวยพระโอรสและพระมเหสี ทรงใชสอยผาแควนกาสีและจันทน ทรงทัดทรงดอกไม ของหอม
และเครื่องประเทืองผิว ทรงยินดีเงินและทอง ยากที่จะทรงทราบไดวา
ทานเหลานี้เปนพระอรหันต หรือวาทานเหลานี้บรรลุอรหัตมรรค.
๑. ดูกอนมหาบพิตร ศีล พึงทราบไดดวยการอยูรวมกัน และ
ศีลนั้นแล พึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย เมื่อมนสิการ
พึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญา
ทราบไมพึงทราบ.
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๒. ความเปนผูสะอาด พึงทราบไดดวยการปราศรัย และความ
เปนผูสะอาดนั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญา
ทรามไมพึงทราบ.
๓. กําลังใจ พึงทราบไดในเพราะอันตราย และกําลังใจนั้นแล
พึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการพึงทราบได
ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึง
ทราบ.
๔. ปญญา พึงทราบไดดวยการสนทนา ก็ปญญานั้นแลพึงทราบ
ไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการ
ไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูม ีปญญาทรามไมพึงทราบ.
[๑๓๔] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองค
ผูเจริญ ไมเคยมีมา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกอน
มหาบพิตร มหาบพิตรเปนคฤหัสถบริโภคกาม ทรงครองฆราวาสคับคั่ง
ดวยพระโอรสและมเหสี ทรงใชสอยผาแควนกาสีและจันทน ทรงทัด
ทรงดอกไม ของหอม และเครื่องประเทืองผิว ทรงยินดีเงินและทอง
ยากที่จะรูไดวา ทานเหลานั้นเปนพระอรหันต หรือวาทานเหลานี้บรรลุ
อรหัตมรรค ดูกอนมหาบพิตร ศีล พึงทราบไดดวยการอยูรวมกัน
และศีลนั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการ
พึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญา
ทรามไมพึงทราบ ความเปนผูสะอาด พึงทราบไดดวยการปราศรัยและ
ความเปนผูสะอาดนั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย
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มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูม ี
ปญญาทรามไมพึงทราบ กําลังใจ พึงทราบไดในเพราะอันตราย และกําลัง
ใจนั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการ
พึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูม ีปญญาทราม
ไมพึงทราบ ปญญาพึงทราบไดดวยการสนทนา และปญญานั้นแลพึงทราบ
ไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการ
ไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ขาแต
พระองคผูเจริญ พวกราชบุรุษของหมอมฉันเหลานี้ปลอมตัวเปนนักบวช
เที่ยวสอดแนม ตรวจตราชนบทแลวกลับมา พวกเขาตรวจตรากอน
หมอมฉันจักตรวจตราภายหลัง ขาแตพระองคผูเจริญ ดังนี้ พวกเขาลอย
ธุลีและมลทินแลว อาบดีแลว ไลทาดีแลว ตัดผมโกนหนวดแลว นุงผาขาว
อิ่มเอิบพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
บรรพชิตไมควรพยายามในบาปกรรมทั่วไป ไม
ควรเปนคนใชของผูอื่น ไมควรอาศัยผูอื่นเปนอยู ไม
ควรแสดงธรรม เพื่อประโยชนแตทรัพย.
จบปฏิสลั ลานสูตรที่ ๒
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อรรถกถาปฏิสัลลานสูตร
ปฏิสัลลานสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา พหิทฺวารโกฏเก ไดแก ภายนอกซุมประตูปราสาท ไมใช
ภายนอกซุมประตูวิหาร. ไดยินวา ปราสาทนั้นเปนเหมือนโลหปราสาท
โดยรอบ แวดลอมดวยกําแพงอันเหมาะแกซุมประตูทั้ง ๔ ดาน ในรม
เงาปราสาทภายนอกซุมประตูดานทิศตะวันออก ในบรรดาซุมประตูเหลานั้น พระองคประทับนั่งเหนือบวรพุทธอาสนที่บรรจงจัดไว ทรงตรวจดู
โลกธาตุดานทิศตะวันออก.
บทวา ชฏิลา ไดแก ผูทรงเพศดาบสผูมีชฎา. บทวา นิคฺคณฺา
ไดแก ผูทรงรูปนิครนถผนู ุงผาขาว. บทวา เอกสาฏกา ไดแก ผูเ อาทอน
ผาเกาทอนหนึ่งผูกมือ ปกปดดานหนาของรางกายดวยชายผาเกาแมอื่นนั้น
เที่ยวไป เหมือนพวกนิครนถผูมีผาผืนเดียว. บทวา ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา
ไดแก ผูมีขนรักแรงอกแลว เล็บงอกแลว และขนนอกนั้นก็งอกแลว
อธิบายวา ขนที่รักแรเปนตนยาว และเล็บยาว. บทวา ขารึ วิวิธมาทาย
ความวา ใชสาแหรกตางๆ หาบเครื่องบริขารของบรรพชิตมีประการตางๆ.
บทวา อวิทูเร อติกฺกมนฺติ ความวา เขาไปยังพระนครโดยทางไมไกลพระวิหาร. บทวา ราชาห ภนฺเต ปเสนทิโกสโล ความวา พระเจาปเสนทิโกศล
ทรงประกาศวา ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนพระราชานามวา ปเสนทิโกศล
ทานทั้งหลายจงทราบนามของขาพเจา. ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระราชา
ผูประทับอยูในสํานักของอัครบุคคลผูเลิศในโลก จึงประคองอัญชลีแกนกั
เปลือยผูไมมีสิริเห็นปานนี้เลา. ตอบวา เพื่อตองการจะทรงสงเคราะห.
จริงอยู พระเจาปเสนทิโกศลไดมีพระดําริอยางนี้วา ถาเราจะไมทําเหตุ
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แมเพียงเทานี้ แกพวกเหลานี้ พวกเหลานี้ก็จะคิดวา พวกเราละบุตรและ
ภรรยา ไดรบั การกินและการนอนลําบากเปนตน เพื่อประโยชนแกพระราชานี้ พระราชานี้ไมทรงกระทําแมเพียงความยําเกรงพวกเรา เพราะ
เมื่อทรงทําความยําเกรงเปนตนนั้น ผูคนจะไมเชื่อพวกเราวาเปนพวกสอดแนม จักเขาใจเราวาเปนบรรพชิตจริง จะประโยชนอะไรดวยการบอก
ความจริงแกพระราชานี้ จึงปกปดสิ่งที่ตนเห็นและไดยินมาไมบอก แต
เมื่อทรงทําอยางนั้น ชนเหลานั้นจักนอกโดยไมปกปด. อีกอยางหนึ่ง แม
เพื่อจะทรงทราบอัธยาศัยของพระศาสดา พระราชาจึงทรงกระทําอยางนั้น
และ ไดยินวา พระราชาแมเมื่อเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ก็ไมทรง
เชื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณ สิ้นกาลเล็กนอย. ดวยเหตุนั้น พระราชาจึง
มีพระดําริอยางนี้วา ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเหตุทั้งปวงไซร เมื่อ
เรากระทําความยําเกรงตอพวกเหลานี้แลวพูดวา ชนพวกนี้เปนพระอรหันต
ก็จะไมพึงยินยอม ถาวาพระองคทรงยินยอมคลอยตามเรา พระองคจะ
เปนพระสัพพัญูไดที่ไหน. ทาวเธอไดทรงกระทําอยางนั้น เพื่อจะทรง
ทราบอัธยาศัยของพระศาสดา ดวยประการฉะนี้. แตพระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบวา เมื่อเราตถาคตกลาวไปตรง ๆ วา พวกนี้ไมใชสมณะ เปน
คนสอดแนม แมถาพระราชาพึงเชื่อไซร ฝายมหาชนเมื่อไมทราบความ
นั้นก็จะไมพึงเชื่อ พึงกลาววา พระสมณโคดมตรัสคําอะไร ๆ จนคลอง
พระโอฐวา พระราชาฟงคําของพระองค ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนานแกมหาชนนั้น ทั้งงานลับของพระราชา
จะพึงเปดเผยขึ้น พระราชาจักตรัสวา พวกเหลานั้นเปนคนสอดแนมดวย
พระองคเอง จึงตรัสคํามีอาทิวา ขอนั้นรูไดยากแล.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตฺตสมฺพาธสยน ไดแก ทรงนอน
เบียดเสียดกับพระโอรสและพระมเหสี. ก็ในการนี้ ทานแสดงถึงการ
กําหนดเอาพระมเหสี โดยยกพระโอรสขึ้นเปนประธาน. ทานแสดงถึง
ความที่จิตของชนเหลานั้นเศราหมอง โดยถูกความโศกมีราคะเปนตน
ครอบงํา โดยความที่พระราชามีจิตติดของอยูในบุตรและภรรยา. ก็ดวย
บทวา กามโภคินา นี้ ทานแสดงถึงถูกราคะครอบงํา. แมดวยบททั้ง ๒
แสดงถึงความที่ชนเหลานั้นมีจิตฟุงซาน. บทวา กาสิกจนฺทน ไดแก
จันทนละเอียด. อีกอยางหนึ่ง ไดแก ผาที่ทําในแควนกาสีและไมจันทน.
บทวา นาลาคนฺธวิเลปน ไดแก ทรงไวซึ่งระเบียบดอกไม เพื่อตองการ
สีและกลิ่น ซึ่งของหอม เพื่อตองการความหอม ซึ่งการลูบไล เพื่อตองการ
ยอมผิว. บทวา ชาตรูปรชต ไดแก ทอง และทรัพยที่เหลือ. บทวา
สาทิยนฺเตน ไดแก รับไว. แมดวยทุกบทก็ประกาศถึงความที่ชนเหลานั้นติดอยูในกามทั้งนั้น.
บทวา สวาเสน แปลวา ดวยการอยูรวม. บทวา สีล เวทิตพฺพ
ความวา อันผูอยูรวม คืออยูรวมในที่เดียวกัน ก็พึงทราบวา ผูนี้เปน
ผูมีศีล หรือเปนผูทุศีล. บทวา ตฺจ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตเรน
ความวา ก็ศีลนั่นพึงทราบโดยกาลนาน ไมพึงทราบโดยกาลที่จะพึงมีพึง
เกิด. จริงอยู ในวันเล็กนอย ใคร ๆ อาจแสดงเปนผูมีอาการสํารวม
และอาการสํารวมอินทรีย. บทวา มนสิกโรตา โน อมนสิกโรตา ความวา
ศีลแมนั้นบุคคลผูใสใจ คือพิจารณาวา เราจักกําหนดศีลของเขา อาจรู
ได บุคคลนอกนี้หารูไดไม. บทวา ปฺวตา ความวา ศีลแมนั้น
เฉพาะผูมีปญญา คือบัณฑิตอาจรูได. เพราะคนเขลาใสใจอยูก็ไมอาจรู.
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บทวา สโวหาเรน แปลวาดวยการกลาว. จริงอยู วาณิชกรรม ชื่อวา
โวหาร ในประโยคนี้วา
ก็บรรดามนุษย ผูใดผูหนึง่ คาขายเลี้ยงชีพ ดูกอน
วาเสฏฐะ ทานจงรูเถอะวา ผูนั้นเปนพอคา ไมใช
พราหมณ.
เจตนา ชื่อวาโวหาร ในประโยคนี้วา อริยโวหาร ๔ อนริยโวหาร ๔.
บัญญัติชื่อวาโวหาร ในประโยคนี้วา การนับ สมัญญา บัญญัติ ชื่อวา
โวหาร. ถอยคํา ชื่อวาโวหาร ในประโยคนี้วา เขาพึงกลาวดวยเหตุสักวา
กลาว. แมในที่นี้ ทานประสงคโวหาร คือถอยคํานั้นนั่นเอง. จริงอยู การ
กลาวตอหนาของคนบางคน ยอมไมสมกับถอยคําที่กลาวลับหลัง และถอยคํา
ที่กลาวลับหลัง ไมสมกับคําที่กลาวตอหนา ถอยคําที่กลาวกอนก็เหมือนกัน
ไมสมกับคําที่กลาวทีหลัง และถอยคําที่กลาวทีหลังก็ไมสมกับคําที่กลาวกอน
ผูนั้นเมื่อกลาวอยูนั่นแล ใครๆ อาจรูไดวา บุคคลนั้นไมสะอาดแล. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประกาศวา สําหรับผูท ี่มีความสะอาดเปนปกติ
บทที่กลาวไวกอน ยอมสมกับบทที่กลาวไวหลัง และบทที่กลาวไวหลัง
ยอมสมกับบทที่กลาวไวกอน บทที่กลาวไวตอหนา ยอมสมกับบทที่กลาว
ไวลับหลัง และบทที่กลาวไวลับหลัง ยอมสมกับบทที่กลาวไวตอหนา
เพราะฉะนั้น ผูที่กลาวจึงสามารถรูไดวา ผูนี้เปนคนสะอาด จึงตรัสคํามี
อาทิวา บัณฑิตพึงทราบความสะอาดดวยการกลาวดังนี้.
บทวา ถาโม ไดแก กําลังแหงญาณ. ก็ผทู ี่ไมมีกําลังแหงญาณ ยอม
ไมมองเห็น สิ่งที่ควรถือเอา คือกิจที่ควรทํา ในเมือ่ อันตรายเกิดขึ้น จึง
เที่ยวไปเหมือนเขาเรือนที่ไมมีประตู. ดวยเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา
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ดูกอนมหาบพิตร พึงทราบกําลัง ในเมื่ออันตรายเกิดขึ้นแล ดังนี้
เปนตน.
บทวา สากจฺฉาย แปลวา ดวยการสนทนากัน. จริงอยู ถอยคํา
ของผูมีปญญาทราม ยอมเลือนลอยไปเหมือนลูกขางในน้ํา. สําหรับผูมี
ปญญาเมื่อพูด ยอมมีไหวพริบ ไมมที ี่สุด. จริงอยู ปลาเขารูไดวา ตัว
ใหญ หรือตัวเล็ก ก็ดวยน้ําที่กระเพื่อมนั่นเอง.
ดังนั้น พระผูม ีพระภาคเจา มิไดตรัสถึงคนเหลานั้นแกพระราชา
โดยตรงทีเดียววา พวกเหลานี้แลว จึงประกาศอุบายเปนเหตุรูถึงพระอรหันต หรือผูมิใชพระอรหันต. พระราชา ทรงทราบดังนั้นแลว มีความ
เลื่อมใสยิ่ง ในพระสัพพัญุตญาณ และเทศนาวิลาส ของพระผูมีพระภาคเจา จึงทรงประกาศความเลื่อมใสของพระองค โดยนัยมีอาทิวา นา
อัศจรรย พระเจาขา บัดนี้ เมื่อจะตรัสบอกคนเหลานั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ตามความเปนจริง จึงตรัสคํามีอาทิวา บุรุษของขาพระองค
เหลานี้เปนโจร พระเจาขา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โจรา ความวา บุคคลผูไมไดเปน
บรรพชิตเลย บริโภคกอนขาวของชาวแวนแควน โดยรูปของบรรพชิต
เพราะเปนผูปกปดกรรมชั่วไว. บทวา โอจรกา แปลวา เปนคนสอดแนม.
จริงอยู พวกโจร เมื่อเที่ยวไปตามยอดภูเขา ก็ชื่อวาเปนคนสอดแนม
เหมือนกัน เพราะมีกรรมอันเลวทราม. อีกอยางหนึ่ง บทวา โอจรกา
ไดแก จารบุรุษ. บทวา โอจริตฺวา ไดแก ผูเที่ยวพิจารณาสอดสอง
อธิบายวา รูเรื่องนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ. บทวา โอยายิสฺสามิ แปลวา จัก
ดําเนินไป อธิบายวา จักกระทํา. บทวา รโชชลฺล ไดแก ธุลี และ
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มลทิน. บทวา ปวาเหตฺวา ไดแก กําจัด คือชําระใหสะอาด. บทวา
กปฺปตเกสมสฺสุ ไดแก ใชชางกัลบกตัดผมโกนหนวดตามวิธีที่กลาวแลว
ในอลังการศาสตร. บทวา กามคุเณหิ ไดแก สวนแหงกาม หรือเครื่อง
ผูกคือกาม. บทวา สมปฺปตา ไดแก ติดของดวยดี. บทวา สมงฺคิภูตา
แปลวา พรั่งพรอม. บทวา ปริจริสสฺ นฺติ ไดแก ใหอินทรียเที่ยวไป
โดยรอบ หรือจักเลน.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบความนี้ กลาวคือ
การที่ราชบุรษุ เหลานั้น เปนผูลวงโลกโดยเพศบรรพชิต เพราะเหตุแหง
ทองของตน. บทวา อิม อุทาน ไดแก ทรงเปลงอุทานนี้ อันประกาศ
ถึงขอหามความผิดและความเปนผูลวงโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น วายเมยฺย สพฺพตฺถ ความวา
บรรพชิต ไมพึงพยายาม คือไมพึงทําความพยายามขวนขวาย ในการทํา
ความชั่วทั้งหมด มีความเปนทูต และกระทําการสอดแนมเปนตน เหมือน
ราชบุรุษเหลานี้ อธิบายวา ไมพึงทําความพยายามในกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งทั้งหมด พึงพยายามเฉพาะในบุญ แมมีประมาณนอยเทานั้น. บทวา
นาฺสฺส ปุริโส สิยา ไดแก ไมพึงเปนคนรับใชคนอื่น โดยรูปบรรพชิต. เพราะเหตุไร ? เพราะจะตองทํากรรมชั่วมีสอดแนมเปนตน แมเห็น
ปานนี้. บทวา นาฺ นิสฺสาย ชีเวยฺย ไดแก เปนผูไมอาศัยบุคคลอื่น
มีอิสรชนเปนตน มีความคิดอยางนี้วา สุขทุกขของเรา เนื่องดวยผูนั้น
ดังนี้แลวเลี้ยงชีพ คือเปนผูมีตนเปนที่พึ่ง เปนที่อาศัย อยามีคนอื่นเปนที่พึ่ง
ที่อาศัยเลย. อีกอยางหนึ่ง ไมพึงอาศัยอกุศลกรรมอื่นเลี้ยงชีพ เพราะ
ไดนามวา ผูอื่น เหตุนํามาซึ่งความพินาศ. บทวา ธมฺเมน น วณีจเร
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ความวา ไมพึงกลาวธรรมเพื่อตองการทรัพย. เพราะผูแสดงแกชนเหลาอื่น ดวยเหตุแหงทรัพยเปนตน ยอมชื่อวานําธรรมไปทําการคา. อยา
เที่ยวเอาธรรมไปทําการคาอยางนั้น. อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูทํากรรมมี
การสอดแนมเปนตน เหมือนคนของพระเจาโกศล ทําการสอดแนมเพื่อ
ประโยชนแกทรัพยเปนตน ดํารงตามกิจมีการสมาทานเพศบรรพชาเปนตน
โดยไมใหคนอื่นสงสัย ชื่อวานําธรรมมาทําการคา. ฝายบุคคลใด แม
ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ในศาสนานี้ ก็ประพฤติพรหมจรรย เพื่อ
ปรารถนาเทพนิกายเหลาใดเหลาหนึ่ง แมบุคคลนัน้ ก็ชื่อวา นําธรรมมาทํา
การคา อธิบายวา ไมพึงประพฤติ คือไมพึงกระทําการคาดวยธรรม
อยางนี้.
จบอรรถกถาปฏิสัลลานสูตรที่ ๒
๓. อาหุสูตร
วาดวยการพิจารณาอกุศลและกุศลธรรม
[๑๓๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ทรงพิจารณาอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่พระองคทรงละไดแลว และกุศลธรรมเปนอันมากที่ถึงความเจริญบริบูรณ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอกุศลบาปธรรมเปน
อันมากที่พระองคทรงละไดแลว และกุศลธรรมเปนอันมากที่ถึงความเจริญ
บริบูรณ จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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สิง่ ทั้งปวงไดมีแลวในกาลกอน ไมมแี ลวในกาล
นั้น สิ่งทั้งปวงไมมีแลวในกาลกอน ไดมีแลวในกาล
นั้น ไมมีแลวจักไมมี และยอมไมมใี นบัดนี้.
จบอาหุสูตรที่ ๓
อรรถกถาอาหุสูตร
อาหุสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อตฺตโน อเนเก ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ปหีเน ความวา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพิจารณากิเลส ๑๐๐๕ อันเปนไปตลอดกาลหา
เบื้องตนมิได ในสันดานของพระองค มีโลภะ โทสะ โมหะ วิปริตมนสิการ
อหิริกะ อโนตตัปปะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา
สาไถย ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ตัณหา อวิชชา
อกุศลมูล ๓ ทุจริต ๓ สังกิเลส ๓ มลทิน ๓ วิสมสัญญา ๓ วิตก ๓ ปปญจะ ๓
วิปลลาส ๔ อาสวะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ คัณฐะ ๔ ถึงอคติ ๔
ตัณหุปาทาน ๔ เจโตขีละ ๕ เจโตวินิพพันธะ ๕ นีวรณ ๕ อภินันทนะ ๕
วิวาทมูล ๖ ตัณหากาย ๖ อนุสัย ๗ มิจฉัตตะ ๘ ตัณหามูลกะ ๙
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทิฏฐิ ๖๒ และตัณหาวิปริต ๑๐๘ เปนตนเปน
ประเภทก็ดี ธรรมอันชัว่ ชาลามกเปนอเนก ที่ชอื่ วาเปนอกุศล เพราะ
อรรถวาเกิดแตความเปนผูไมฉลาด แมที่เกิดรวมกับกิเลส ๑๐๐๕ นั้นก็ดี
ที่พระองคทรงละแลว คือตัดขาดแลวดวยอริยมรรค ณ ควงแหงโพธิ-
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พฤกษนั่นเอง พรอมดวยวาสนา คือพระองคนั่งพิจารณาตามลําดับบทวา
กิเลสแมนี้ เราละไดแลว กิเลสแมนี้ เราละไดแลว ดังนี้.
บทวา อเนเก จ กุสเล ธมฺเม ไดแก พระองคทรงนั่งพิจารณา
กุศล คือธรรมที่หาโทษมิไดของพระองคเปนอเนก มีอาทิอยางนี้คือ ศีล
สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ มรรค ๔ ผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ ญาณเครื่องกําหนด
กําเนิด ๔ อริยวงศ ๔ เวสารัชญาณ ๔ องคเปนที่ตั้งแหงความเพียร ๕
สัมมาสมาธิมีองค ๕ สัมมาสมาธิที่ประกอบดวยญาณ ๕ อินทรีย ๕ พละ ๕
นิสสารณียธาตุ ๕ วิมุตตายตนญาณ ๕ วิมุตติปริปาจนียสัญญา ๕
อนุสติฏฐาน ๖ คารวะ ๖ นิสสารณียธาตุ ๖ สตตวิหารธรรม ๖
อนุตริยะ ๖ นิพเพธภาคิยสัญญา ๖ อภิญญา ๖ อสาธารณญาณ ๖
อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย ๗ โพชฌงค ๗ สัปปุริสธรรม ๗
นิชชรวัตถุ ๗ สัญญา ๗ ทักขิเณยยปุคคลเทศนา ๗ ขีณาสวพลเทศนา๗
ปญญาปฏิลาภเหตุเทศนา ๘ สัมมัตตะ ๘ โลกธรรมาติกกมะ ๘ อารัมภวัตถุ ๘ อักขณเทศนา ๘ มหาปุริสวิตก ๘ อภิภายตนเทศนา ๘ วิโมกข ๘
ธรรมที่มีโยนิโสมนสิการเปนมูล ๙ องคแหงธรรมเปนที่ตั้งแหงความเพียร
อันบริสุทธิ์ ๙ สัตตาวาสเทศนา ๙ อาฆาตปฏิวินยเทศนา ๙ สัญญา ๙
นานัตถะ ๙ อนุปุพพวิหาร ๙ นาถกรณธรรม ๑๐ กสิณายตนะ ๑๐
กุศลกรรมบถ ๑๐ สัมมัตตะ ๑๐ อริยวาส ๑๐ อเสกขธรรม ๑๐ ตถาคตพละ ๑๐ อานิสงสแหงเมตตา ๑๑ อาการแหงจักร ๑๒ ธุดงคคุณ ๑๓
พุทธญาณ ๑๔ วิมุตติปริปาจนียธรรม ๑๕ อานาปานสติ ๑๖ อปรันตปนียธรรม ๑๖ มหาวิปสสนา ๑๘ พุทธธรรม ๑๘ ปจจเวกขณญาณ ๑๙
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ญาณวัตถุ ๔๔ อุทยัพพยญาณ ๕๐ กุศลธรรมเกิน ๕๐ ญาณวัตถุ ๗๗
สมาบัติมหาวชิรญาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐. โกฏิ ปจจเวกขณเทศนาญาณอันเปน
วิสัยแหงสมันตปฏฐานซึ่งมีนัยหาที่สุดมิได ญาณที่ประกาศอัธยาศัยเปนตน
ของสัตวทั้งหลาย ผูหาที่สุดมิไดในโลกธาตุ อันหาที่สุดมิได เหมือนกัน
อันถึงแลวซึ่งความเจริญเต็มที่ แหงการบําเพ็ญพระบารมี และการเจริญ
มรรค ตลอดกาลหาที่สุดมิได กระทําพุทธคุณอันบายหนาตอมนสิการให
เปนวรรค ๆ คือใหเปนกอง ๆ ดวยอํานาจพระหฤทัยวา ธรรมอันหาโทษ
มิได แมเหลานี้มีอยูในเรา ธรรมอันหาโทษมิได แมเหลานี้มีอยูในเรา.
ก็ธรรมเหลานั้นอาจมนสิการได โดยมีการแสดงยังเหลืออยูทีเดียว ไมอาจ
มนสิการไดโดยหมดสิ้น. พุทธคุณทั้งหมด แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไมอาจ
มนสิการตามลําดับบทไดหมดสิ้น. เพราะเปนธรรมหาที่สุดมิได หาปริมาณ
มิได. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา
แมพระพุทธเจาจะพึงพรรณนาคุณของพระพุทธเจา หากไมตรัสอยางอื่นแมตลอดกัป กัปก็จะพึง
หมดสิ้นไปในระหวางกาลนาน คุณของพระตถาคต
ทั้งหลายก็ไมหมดสิน้ .
ตรัสไวอีกวา
ใคร ๆ ไมพึงนับนามของพระมเหสีเจา โดย
พระคุณที่มีอยู พึงยกพระนามขึ้นโดยพระคุณ แม
ตั้งพันนาม.
ก็ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลัง
ภัต เสด็จเขาพระวิหารประทับยืนที่หนามุขพระคันธกุฎี เมื่อภิกษุทั้งหลาย
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แสดงวัตรแลวหลีกไป จึงเสด็จเขามหาคันธกุฎี ประทับนั่งเหนือบวร
พุทธอาสนที่บรรจงจัดไว ทรงสงพระญาณอันมีอดีตชาติของพระองค
เปนอารมณไป. ลําดับนั้น อดีตชาติของพระองคมีประเภทหาที่สุดหา
ประมาณมิได ปรากฏชัดแจงตลอดกาลหาระหวางมิได. พระองคทรงสง
ญาณจารซึ่งมีกิเลสเปนอารมณวา กิเลสเหลานี้ เปนมูลแหงทุกขันธ
อันใหญหลวงอยางนี้ ทรงพิจารณากิเลสเหลานั้นตามลําดับ โดยมุขคือ
ปหานะ เมือ่ จะพิจารณาอริยมรรค พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งปริวาส
พรอมทั้งอุทเทส อันกระทําการละกิเลสเหลานั้นอีกวา กิเลสเหลานี้หนอ
เราละไดเด็ดขาดแลวดวยดี จึงทรงกระทําไวในพระทัย ซึ่งธรรมอันหา
โทษมิไดมีศีลเปนตนของพระองค อันมีประเภทหาที่สุดหาประมาณมิได.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับ
นั่งพิจารณาอกุศลธรรม อันลามกเปนอเนกที่พระองคละไดแลว และ
กุศลธรรมเปนอเนก ที่ถึงความบริบูรณดวยภาวนา. ครั้นทรงพิจารณา
อยางนี้แลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึงปติและปราโมทยอันเกิด
ขึ้นแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุ ปุพฺเพ ความวา ก็กอนแตเกิด
อรหัตมรรคญาณ หมูก ิเลสมีราคะเปนตนทั้งหมดนี้ ไดมีในสันดาน
ของเราแลว ในหมูกิเลสนี้ แมกิเลสไร ๆ จะไมมีก็หามิได. บทวา ตทา
นาหุ ความวา ในกาลนัน้ คือเวลานั้น ไดแกในขณะอริยมรรค หมู
กิเลสไมไดมี คือไมไดมีเลย. ในหมูก ิเลสนั้น กิเลสแมมีประมาณนอย
ชื่อวาเรายังไมไดละในขณะอริยมรรค ยอมไมมี. อาจารยบางพวกกลาววา
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ตโต นาหุ ดังนี้ก็มี. อธิบายวา ตอจากขณะแหงอริยมรรคนัน้ กิเลส
ไมมีแลว. บทวา นาหุ ปุพฺเพ ความวา ก็ธรรมอันหาโทษมิได หาประมาณมิได ของเรานี้ใด บัดนี้ เราไดประสบบริบูรณแลวดวยภาวนา ธรรม
อันหาโทษมิไดแมนั้น ในกาลกอนแตขณะอริยมรรคไมไดมีแลว คือไมมี
เลย. บทวา ตทา อหุ ความวา ก็อรหัตมรรคญาณเกิดขึ้นแกเราในกาล
ใด ในกาลนั้น ธรรมอันหาโทษมิไดทั้งหมด ไดมีแลวแกเรา. จริงอยู
คุณแหงพระสัพพัญูทั้งหมด พรอมดวยการบรรลุอรหัตมรรค ยอมอยู
ในเงื้อมพระหัตถของพระพุทธเจาทั้งหลายทีเดียว. บทวา น จาหุ น จ
ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชชฺ ติ ความวา ก็ธรรมอันหาโทษมิได คืออริยมรรค
นั้นใด เกิดขึ้นแลว ณ ประเทศเปนที่ผองใสแหงโพธิญาณของเรา อัน
เปนเหตุใหเราละหมูกิเลสทั้งหมดไดเด็ดขาด. อริยมรรคนั้น กอนแตขณะ
มรรค ไมมีและไมไดมีแกเราเลย ฉันใด แมอริยมรรคนี้ก็ฉันนั้น จักไมมี
คือจักไมเกิดขึ้นอนาคต เหมือนกิเลสเหลานั้น เพราะไมมีกิเลสที่ตนจะ
ตองละ ถึงในบัดนี้ คือในปจจุบัน ก็ไมมี คือไมเกิด เพราะไมมีกิจที่ตน
จะตองทํา. เพราะพระอริยมรรคไมเปนไปมากครั้ง ดวยเหตุนั้นนั่นแล
พระองคจึงตรัสวา ยอมไมถึงฝง ๒ ครั้ง.
ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงพิจารณาถึงอกุศลธรรมที่
พระองคละไดเด็ดขาดในสันดานของพระองค ดวยอริยมรรค และธรรม
อันหาโทษมิได หาประมาณมิได อันถึงความบริบูรณดวยภาวนา จึง
ทรงเปลงอุทานอันเกิดดวยกําลังปติที่นอมเขามาในตน. ดวยคาถาตน
ตรัสถึงเวสารัชญาณเบื้องตนทั้งสองเทานั้น
เวสารัชญาณ ๒ ขอหลัง
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เปนอันทรงประกาศแลวทีเดียว เพราะประกาศถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ดังนี้แล.
จบอรรถกถาอาหุสูตรที่ ๓
๔. ปฐมกิรสูตร
วาดวยความเห็นตางกัน
[๑๓๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล สมณะ
พราหมณ ปริพาชกมากดวยกัน ผูมีลทั ธิตาง ๆ กัน มีทฏิ ฐิตางกัน มีความ
พอใจตางกัน มีความชอบใจตางกัน อาศัยทิฏฐินิสัยตางกัน อาศัยอยูใน
พระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทฏิ ฐิ
อยางนี้วา
๑. โลกเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา.
สวนสมณพราหมณอีกพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
๒. โลกไมเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา.
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
๓. โลกมีที่สุด. . .
๔. โลกไมมีที่สดุ . . .
๕. ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น. . .
๖. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น. . .

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 613

๗. สัตวเบื้องหนาแตแลว ยอมเปนอีก . . .
๘. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก . . .
๙. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี
นี้แหละจริง อื่นเปลา.
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
๑๐. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน
อีกก็หามิได นี้แหละจริง อื่นเปลา.
สมณพราหมณเหลานั้นเกิดบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน
ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้
ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้.
[๑๓๗] ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ภิกษุมากดวยกัน นุงแลวถือบาตร
และจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครัน้ เที่ยวบิณฑบาตภายหลัง
ภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส สมณะ พราหมณ ปริพาชกมากดวยกัน
ผูมีลัทธิตางๆ กัน มีทฏิ ฐิตางกัน มีความพอใจตางกัน มีความชอบใจ
ตางกัน อาศัยทิฏฐินิสัยตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณพราหมณ
พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทฏิ ฐิอยางนี้วา โลกเที่ยง นี้แหละจริง. . .
ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัญญเดียรถียเปนคนตา
บอด ไมมีจักษุ ไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหายใชประโยชน ไม
รูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม เมื่อไมรูจักประโยชน ไมรูจักความ
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ฉิบหายใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม ก็บาดหมาง
กัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากวา ธรรม
เปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้.
[๑๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถี
นี้แล มีพระราชาพระองคหนึ่ง ครั้งนั้นแล พระราชาพระองคนั้นตรัส
เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ นี่แนะเธอ คนตาบอดใน
พระนครสาวัตถีมีประมาณเทาใด ทานจงบอกใหคนตาบอดเหลานั้น
ทั้งหมดมาประชุมรวมกัน บุรุษนั้นทูลรับพระราชดํารัสแลว พาคนตาบอด
ในพระนครสาวัตถีทั้งหมดเขาไปเฝาพระราชาถึงที่ประทับ ครั้นแลวได
กราบบังคมทูลพระราชาพระองคนั้นวา ขอเดชะ พวกคนตาบอดใน
พระนครสาวัตถีมาประชุมกันแลว พระพุทธเจาขา พระราชาองคนั้น
ตรัสวา แนะพนาย ถาอยางนั้น ทานจงแสดงชางแกพวกคนตาบอดเถิด
บุรุษนั้นทูลรับพระราชดํารัสแลวแสดงชางแกพวกคนตาบอด คือ แสดง
ศีรษะชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงหูชา งแกคนตา
บอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงงาชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา
ชางเปนเชนนี้ แสดงงวงชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้
แสดงตัวชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงเทาชางแก
คนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงหลังชางแกคนตาบอดพวก
หนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงโคนหางชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชาง
เปนเชนนี้ แสดงปลายหางชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล บุรุษนั้น ครัน้ แสดงชางแกพวกคน
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ตาบอดแลว เชาไปเฝาพระราชาพระองคนั้น ถึงที่ประทับ ครั้นแลวได
กราบทูลวา ขอเดชะ คนตาบอดเหลานั้นเห็นชางแลวแล บัดนี้ ขอใหฝา
ละอองธุลีพระบาท จงทรงสําคัญเวลาอันควรเถิด พระเจาขา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ลําดับนั้นแล พระราชาพระองคนั้นเสด็จเขาไปถึงที่คนตาบอด
เหลานั้น ครั้นแลวไดตรัสถามวา ดูกอนคนตาบอดทั้งหลาย พวกทาน
ไดเห็นชางแลวหรือ คนตาบอดเหลานั้น กราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดเห็นแลว พระเจาขา.
รา. ดูกอนคนตาบอดทั้งหลาย ทานทั้งหลายกลาววา ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดเห็นชางแลว ดังนี้ ชางเปนเชนไป.
คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําศีรษะชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอ
เดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนหมอ พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ได
ลูบคลําหูชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือน
กระดัง พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลํางาชาง ไดกราบทูลอยางนี้
วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนผาล พระเจาขา คนตาบอด
พวกที่ไดลูบคลํางวงชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้
คือ เหมือนงอนไถ พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําตัวชาง ได
กราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนฉางขาว พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําเทาชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ
ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนเสา พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลํา
หลับชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนครก
ตําขาว พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําโคนหางชาง ไดกราบทูล
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อยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนสาก พระเจาขา คนตา
บอดพวกที่ไดลูบคลําปลายหางชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปน
เชนนี้ คือ เหมือนไมกวาด พระเจาขา คนตาบอดเหลานั้นไดทุมเถียง
กันและกันวา ชางเปนเชนนี้ ชางไมใชเปนเชนนี้ ชางไมใชเปนเชนนี้
ชางเปนเชนนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พระราชาพระองคนั้นไดทรงมี
พระทัยชื่นชมเพราะเหตุนั้นแล.
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเปนคนตาบอด ไมมีจักษุ ยอมไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหาย
ใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม เมื่อไมรูจักประโยชน
ไมรูจักความฉิบหายใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม
มีบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปาก
วา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปน
เชนนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ไดยินวา สมณพราหมณพวกหนึง่ ยอมของอยู
เพราะทิฏฐิทั้งหลายอันหาสาระมิไดเหลานี้ ชนทั้งหลายผูเห็นโดยสวนเดียว ถือผิดซึ่งทิฏฐินิสัยนั้น ยอม
วิวาทกัน.
จบปฐมกิรสูตรที่ ๔
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อรรถกถาปฐมกิรสูตร
ปฐมกิรสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในบทวา นานาติตฺถิยา สมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกา นี้ มีวิเคราะห
ดังตอไปนี้ ชื่อวา ทา เพราะเปนเหตุขามโอฆสงสาร ไดแก ทางเปนที่
ไปสูพระนิพพาน. แตในที่นี้ ทิฏฐิทัสสนะ ความเห็นคือทิฏฐิ ที่พวก
ผูมีทิฏฐิยึดถือเปนคติเชนนั้น โดยวิปลาสอันผิดแผก ทานประสงคเอา
วา ทา. ผูประกอบใน ทา มีอาการตาง ๆ มีวาเที่ยงเปนตนนั้น ชื่อวา
นานาทิฏฐิ. สมณะเปลือยและนิครนถเปนตน กฐกลาปพราหมณเปนตน
และปริพาชกชื่อโปกขรสาติเปนตน ชื่อวาสมณะ พราหมณ และปริพาชก. สมณะ พราหมณ และปริพาชกเหลานั้น ผูประกอบในทาตางๆ
เหมือนกัน. ชื่อวา ทิฏฐิ เพราะเปนเครื่องเห็น โดยนัยมีอาทิวา อัตตา
และโลกเที่ยง หรือทิฏฐินั้นยอมเห็นเอง หรือทิฏฐินั้นเปนเพียงความเห็น
เชนนั้นเทานั้น คําวา ทิฏฐินี้ เปนชือ่ ของการยึดถือผิด. ทิฏฐิตาง ๆคือ
มีอยางเปนอเนก โดยเห็นวาเที่ยงเปนตน ของชนเหลานั้นมีอยู เหตุนั้น
ชนเหลานั้นชื่อวามีทิฏฐิตาง ๆ. ความพอใจโดยเห็นวาเที่ยงเปนตน ชื่อวา
ขันติ, ความชอบใจ ชื่อวา รุจิ โดยอรรถ จิตวิปลาสและสัญญาวิปลาส
อันเปนไปโดยนัยมีอาทิวา อัตตาและโลกเที่ยง ความพอใจตาง ๆ เชนนั้น
ของชนเหลานั้นมีอยู เหตุนั้น ชนเหลานั้นชื่อวา มีความพอใจตาง ๆ กัน.
ความชอบใจของชนเหลานั้นมีอยู เหตุนั้น ชนเหลานั้นมีชื่อวา มีความ
ชอบใจตาง ๆ กัน. จริงอยู ในสวนเบื้องตน บุคคลผูมีทิฏฐิเปนคติ ยอม
ทําจิตใหชอบใจ และใหพอใจโดยประการนั้น ภายหลังยึดถือวา สิ่งนี้
เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิวาดวยความเห็น ชือ่ วาขันติ
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ดวยความพอใจ ชื่อวารุจิดวยความชอบใจ โดยประการนั้น ๆ โดยนัยมี
อาทิวา โลกไมเที่ยง โลกเที่ยง. ดวยบททั้ง ๓ ดังกลาวมานี้ ทิฏฐิเทานั้น
พึงทราบเนื้อความวาทานกลาวไวแลว. บทวา นานาทิฏินิสฺสยนิสฺสิตา
ความวา อาศัย คือ แอบแนบ เขาถึงที่อาศัย คือที่ตั้ง ไดแกเหตุแหง
ทิฏฐิมีอยางตาง ๆ โดยกําหนดวาเที่ยง เปนตน หรือที่อาศัยกลาวคือ
ทิฏฐินั่นแหละ อธิบายวา ไมสละทิฏฐินั้นตั้งอยู. ดวยวาแมทิฏฐิทั้งหลาย
ก็เปนที่อาศัยของอาการยึดถือของชนพวกที่มีทิฏฐิเปนคติ.
บทวา สนฺติ แปลวา มีอยู คือมีอยูพรอม ไดแก เกิดอยู. บทวา
เอเก ไดแก บางพวก. บทวา สมณพฺราหฺมณา ความวา ทานถือเอา
อยางนี้วา ชือ่ วาสมณะ. เพราะเขาถึงการบรรพชา ชื่อวาพราหมณ เพราะ
ชาติกําเนิด. อีกอยางหนึ่ง ผูที่ชาวโลกถือเอาอยางนี้วาสมณะ และวา
พราหมณ. บทวา เอววาทิโน ไดแก ผูมีวาทะอยางนี้วา ผูกลาวอยางนี้
คือ โดยอาการที่จะพึงกลาวในบัดนี้. ชื่อวา ผูมีทฏิ ฐิอยางนี้ เพราะคน
เหลานั้นมีทิฏฐิอันเปนไปอยางนี้ คือโดยอาการที่จะพึงกลาวในบัดนี้. ใน
บทเหลานั้น ดวยบทที่ ๒ ทานแสดงถึงการยึดถือผิดของคนผูทิฏฐิเปน
คติ. ดวยบทที่ ๑ ทานแสดงถึงการกลาว โดยใหคนเหลาอื่นตั้งอยูใน
ทิฏฐินั้น ตามความยึดถือของพวกเขา. บทวา โลโก ในบทวา สสฺสโต
โลโก อิธเมว สจฺจ โมฆมฺ นี้ เปนอัตตา. จริงอยู อัตตานั้นทาน
ประสงคเอาวา โลก เพราะเปนที่ที่คนผูมีทิฏฐิเปนคติเห็นบุญบาป และ
วิบากของบุญและบาปนั้น หรือวาผูประกอบโดยความเปนผูกระทํายอม
เห็นเอง. อธิบายวา ความเห็นของพวกเราที่วา โลกนี้นั้นเทีย่ ง ไมตาย
มั่นคง ยั่งยืน นี้แหละเปนของจริง คือไมแปรผัน สวนความเห็นอยางอื่น
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ของคนอื่นวา โลกไมเที่ยงเปนตน เปลา คือผิด. ดวยคํานี้ เปนอันทาน
แสดง สัสสตวาทะทั้ง ๔. บทวา อสสฺสโต แปลวา ไมเที่ยง อธิบายวา
ไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีจุติเปนธรรม. ดวยบทวา อสสฺสโต นี.้ ทานแสดง
อุจเฉททิฏฐิ. ความเห็นวาขาดสูญ โดยปฏิเสธภาวะที่โลกเที่ยงนั่นแหละ
เพราะเหตุนั้น ยอมเปนอันแสดงอุจเฉทวาทะแมทั้ง ๗. บทวา อนฺตวา
ไดแก มีที่สดุ หมุนไปรอบ (กลม) มีประมาณกําหนดได อธิบายวา
ไมไปตลอด. ดวยคํานี้ เปนอันทานแสดงวาทะ มีอาทิอยางนี้วา อัตตา
มีสรีระเปนประมาณ มีนิ้วแมมือเปนประมาณ มีอวัยวะเปนประมาณ
(และ) มีปรมาณูเปนประมาณ. บทวา อนนฺตวา แปลวา ไมมีที่สุด
อธิบายวา ไปไดตลอด. ดวยคําวา อนนฺตวา นี้ ยอมเปนอันแสดงวาทะ
ของกปลกาณพราหมณเปนตน.
ดวยบทวา ต ชีว ต สรีร นี้ สมณะหรือพราหมณยอมพิจารณา
เห็นชีวะ และสรีระ ไมเปนคูกันวา สรีระนั่นแหละ เปนวัตถุ กลาวคือ
ชีวะ วัตถุกลาวคือชีวะนั่นแหละเปนสรีระ. ดวยบทนี้ เปนอันทานแสดง
วาทะนี้วา อัตตาที่มีรูป เหมือนวาทะของอาชีวก ก็ดวยบทวา อฺ
ชีว อฺ สรีร นี้ เปนอันทานแสดงวาทะวาอัตตาไมมีรูป. บทวา ตถาคโต
ในบทวา โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา นี้ ไดแก อัตตา. จริงอยู
อัตตานั้น ทิฏฐิคติกบุคคลกลาววา ตถาคต เพราะถึงภาวะที่เปนไปอยาง
นั้น กลาวคือผูทําและผูเสวยเปนตน หรือกลาวคือเที่ยงและยั่งยืนเปนตน
อธิบายวา ในที่นี้ อัตตานั้น เบื้องหนาคือหลังแตตายเพราะกายแตก
ยอมมี คือมีปรากฏอยู. ดวยคํานี้อันมีสัสสตวาทะเปนประธาน เปนอันทาน
แสดงสัญญีวาทะ ๑๖ อสัญญีวาทะ ๘ และเนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘. บทวา
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น โหติ ไดแก ไมมี คือ ไมเกิด. ดวยคํานี้ ทานแสดงอุจเฉทวาทะ.
บทวา โหติ จ น โหติ จ แปลวา มีและไมมี. ดวยคํานี้ เปนอันทาน
แสดงสัสสตวาทะบางอยาง และสัญญีวาทะ ๗. ก็ดวยบทวา เนว โหติ
น น โหติ นี้ พึงทราบวา ทานแสดงวาทะดิ้นไดไมตายตัว. ไดยินวา
ทิฏฐิคติกบุคคลเหลานี้ มาจากถิ่นตาง ๆ อาศัยอยูในกรุงสาวัตถี คราว
หนึ่งประชุมกัน ณ ที่ประชุมแสดงลัทธิ ยกยองวาทะของตน ๆ ขม
วาทะของคนอื่น ไดกอ วิวาทกันและกัน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เต ภณฺฑนชาตา ดังนี้ เปนตน.
ในวาทะเหลานั้น สวนเบื้องตนของการทะเลาะ. ชือ่ วา ความ
บาดหมาง. บทวา ภณฺฑนชาตา แปลวา เกิดความบาดหมาง. การ
ทะเลาะนั่นแหละ ชื่อวา กลหะ. อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นการทะเลาะ
เพราะกําจัดเสียงแผวเผา. ชื่อวา วิวาทาปนฺนา เพราะถึงวาทะที่ผิดกัน
และกัน. หอกคือปาก เพราะกระทบกระทั่งความรัก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
มุขสัตติ ไดแก ผรุสวาจา. จริงอยู เหตุ ทานกลาววา ผลก็มี เพราะ
ใกลเคียงกับเหตุ เหมือนใกลเคียงกับผล อยางที่ทานกลาวไววา การอุบัติขึ้น
แหงพระพุทธเจา นํามาซึ่งความสุข และวา กรรมชั่วปรากฏชัด. ทิ่ม แทง
อยูดวยหอกคือปากเหลานั้น. บทวา เอทิโส ธมฺโม ไดแก ธรรม คือ
สภาวะอันไมผิดแผก เชนนี้ คือ เห็นปานนี้ เหมือนอยางที่เรากลาวไววา
โลกเที่ยง. บทวา เนทิโส ธมฺโม ไดแก ธรรมเชนนี้หามิได เหมือน
อยางที่ทานกลาวไววา โลกไมเที่ยง. แมดวยบทที่เหลือก็พึงประกอบ
อยางนี้. ก็วาทะของพวกเดียรถียนั้น เกิดปรากฏไปทั่วนคร.
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ลําดับนั้น ภิกษุทงั้ หลายเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ไดฟงดังนั้น
จึงคิดวา เคามูลแหงถอยคํานี้มีอยูแล ถากระไร เราพึงกราบทูลเรื่องนี้
แตพระผูมีพระภาคเจา ผิไฉนหนอ เราพึงไดพระธรรมเทศนาอันสุขุม
ละเอียด เพราะอาศัยเรื่องนี้ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผู มีพระภาคเจา ในเวลาแสดงธรรมภายหลังภัต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาว
วา อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู ดังนี้เปนตน. พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นทรงสดับดังนั้นแลว เมื่อจะทรงประกาศการที่พวกอัญญเดียรถียไมรู
ธรรมตามความเปนจริง จึงตรัสคําวา อฺติตฺถิยา ภิกฺขเว ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺธา ความวา ชื่อวา ผูบอด เพราะ
เวนปญญาจักษุ. เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา อจกฺขกุ า จริงอยู
ปญญาทานประสงควาจักขุ ในที่น.ี้ จริงอยางนั้น พระองคจึงตรัสวา
อตฺถ น ชานนฺติ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถ น
ชานนฺติ ความวา ไมรูประโยชนโลกนี้และประโยชนโลกหนา คือไม
หยั่งรูความเจริญงอกงามในโลกนี้และโลกหนา ก็จะกลาวไปไยถึงประโยชน
อยางยิ่ง คือพระนิพพานเลา. จริงอยู ธรรมดาวาผูงมงายในเหตุสักวา
ปวัตติ (คือทุกข) จักรูนิวตั ติ (คือนิโรธ) ไดอยางไร. บทวา อนตฺถ
น ชานนฺติ ความวา ชนเหลานั้นยอมไมรูประโยชนโดยสวนใด ยอม
ไมรูแมสิ่งที่ไมเปนประโยชนสวนนั้น. เพราะเหตุที่ไมรู ธรรม ฉะนั้น
แมอธรรมก็ไมรู. จริงอยู เพราะการถือเอาการแสวงหาผิด ชนเหลานั้น
ยอมทํากุศลธรรมใหเปนอกุศลธรรมบาง ทําอกุศลธรรมใหเปนกุศลธรรม
บาง. ไมใชหลงงมงายแตในธรรมและอธรรมอยางเดียวเทานั้น โดยที่แท
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แมในวิบากของธรรมและอธรรมก็หลงงมงาย. จริงอยางนั้น เขาเหลานั้น
แมกรรมก็ยังกลาวใหเปนวิบาก แมวบิ ากก็กลาวใหเปนกรรม อนึ่ง ยอม
ไมรู ธรรม คือสภาวธรรมบาง ยอมไมรู อธรรม คือมิใชสภาวธรรม
บาง. ก็ผูเปนอยางนั้น ยอมประกาศสภาวธรรมใหเปนอสภาวธรรม และ
ประกาศอสภาวธรรมใหเปนสภาวธรรม.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงประกาศวา เดียรถียเหลานั้นเปนดัง
คนบอด เพราะบกพรองทางปญญาจักษุ โดยไดเฉพาะโมหะและทิฏฐิ
ดวยประการดังนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะประกาศความนั้นโดยอุปมาดวยคน
บอดแตกําเนิด จึงตรัสคําวา ภูตปุพฺพ ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา ภูตปุพฺพ ไดแกมแี ลวในกาลกอน คือบังเกิดแลว
ในอดีตกาล. บทวา อฺตโร ราชา อโหสิ ความวาครั้งกอนไดมี พระราชาองคหนึ่งไมปรากฏนามและโคตรในโลก. บทวา โส ราชา อฺตร
ปุริส อามนฺเตสิ ความวา เลากันมาวา พระราชาพระองคนั้น ครั้น
ทอดพระเนตรเห็นชางทรงของพระองคเลิศดวยความงาม มีสรรพางคกาย
สมบูรณมายังที่บํารุง จึงไดมีพระดําริวา ผูเจริญ ยานคือชางตัวเจริญ
นาชมหนอ. ก็สมัยนั้น คนบอดแตกําเนิดคนหนึ่งเดินมาตามพระลานหลวง. พระราชาทรงเห็นดังนั้น จึงทรงพระดําริวา คนบอดเหลานี้มี
ความเสื่อมอยางใหญหลวง ที่ไมไดเห็นชางที่นาชมเห็นปานนี้ ถากระไร
เราจะใหคนบอดแตกําเนิดเทาที่มีอยูทั้งหมด ใหประชุมกันในกรุงสาวัตถีนี้
ใหเอามือจับตองคนละสวน ๆ แลวจะพึงฟงถอยคําของคนบอดเหลานั้น.
พระราชาผูมีพระทัยในทางลอเลียน จึงรับสั่งใหราชบุรุษผูหนึ่งใหเรียก
ประชุมคนบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถี แลวไดใหสัญญาแกราชบุรุษนั้นวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 623

เจาจงทําโดยประการที่คนบอดแตละคนถูกตองอวัยวะของชางแตละสวน ๆ
มีศีรษะเปนตนเทานั้น แลวใหเกิดสัญญาขึ้นวาเราเห็นชางแลว. ราชบุรุษ
ไดกระทําเหมือนอยางนั้น. ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามคนบอดเหลานั้น
แตละคน ๆ วา พนาย ชางเปนอยางไร ? คนบอดเหลานั้นตางทูลบอก
เฉพาะอวัยวะที่ตนเห็นแลว ๆ วาเปนชาง จึงกอการทะเลาะกันวา ชาง
เปนเชนนี้ ชางไมเปนเชนนี้ ใชมือเปนตน ควากันกระทําโกลาหลอยาง
ใหญหลวง ณ พระลานหลวง. ฝายพระราชาพรอมดวยขาราชบริพาร ได
ทอดพระเนตรเห็นประการอันแปลกนั้นของคนบอดเหลานั้น มีพระผาสุกาขยาย มีพระหทัยเบิกบาน ทรงพระสรวลลัน่ . ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา อถ โข ภิกขฺ เว โส ราชา ฯ เป ฯ อตฺตมโน อโหสิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมฺโภ เปนอาลปนะ. บทวา ยาวติกา
แปลวา มีประมาณเทาใด. บทวา ชฺจจนฺธา แปลวา คนบอดแตกําเนิด
คือไมมีจักขุปสาทตั้งแตเกิด. บทวา เอกชฺฌ แปลวา โดยเปนอันเดียว
กัน. บทวา ภเณ เปนการกลาวอยางไมนับถือมาก. บทวา หตฺถึ ทสฺเสหิ
ความวา จงแสดงโดยใหชางตัวที่กลาวแลวนอน. ก็ชางนั้นนอนโดยไมดิ้น
เพราะศึกษามาดีแลว.
ดวยบทวา ทิฏโ  โน หตฺถี คนบอดกลาวโดยเอามือจับตอง
เหมือนเห็นดวยตา. บุรุษนั้นใหคนบอดจับศีรษะ เพราะจะใหรูวา ชางเปน
เชนนี้ คนบอดแตกําเนิดเมื่อรูวาชางเปนเชนนั้นนั่นแหละ จึงกราบทูลวา
ชางเปนเชนนี้ คือเหมือนหมอ พระเจาขา. ก็ความของ บทวา กุมฺโภ แปล
วาหมอ. บทวา ขีโล ไดแก ขอแขวนซึ่งทําดวยงาชาง บทวา โสณฺโฑ ไดแก
งวง. บทวา นงฺคลีสา ไดแก งอนของหัวไถ. บทวา กาโย ไดแก สีขาง.
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บทวา โกฏโ แปลวา ฉางขาว. บทวา ปาโทแปลวา แขง. บทวา ถู โน
แปลวาเสา. บทวา นงฺคุฏ ไดแก สวนบนของหาง. บทวา วาลธี
ไดแก สวนปลายของหาง. บทวา มุฏีหิ สงฺขภุ ึสุ ไดแก กําหมัดชก
ไดแก ตอยกัน. บทวา อตฺตมโน อโหสิ ความวา เพราะพระองค
มีปกติลอเลียน พระราชานั้น จึงทรงพอพระทัย คือมีความราเริงจับ
พระทัย เพราะการทะเลาะของพวกคนตาบอดแตกําเนิดนั้น.
บทวา เอวเมว โข เปนการเทียบเคียงโดยอุปมา. การเทียบเคียงโดย
อุปมานั้นมีใจความดังตอไปนี้. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คนบอดแตกําเนิด
เหลานั้นไมมีจักษุประสาทมักเห็นไปโดยสวนเดียว ไมเห็นชางสวนที่เหลือ
เมื่อไมรูสิ่งที่คนอื่นเห็นโดยสําคัญวา เปนชางเพียงมาตรวาอวัยวะที่ตนเห็น
ก็ถึงความทะเลาะวิวาทกันและกัน ฉันใด อัญญเดียรถียเหลานี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน สําคัญรูปเวทนาเปนตนอันเปนสวนหนึ่งแหงกายของตน ตาม
ที่เห็นโดยทิฏฐิทัสสนะของตนวา เปนอัตตา ยกขึ้นสูภาวะวาตนนั้นเที่ยง
เปนตน จึงวิวาทกันและกันโดยยึดถือวา สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา.
แตไมรูถึงสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน และสิ่งที่เปนธรรม
และมิใชธรรมตามความเปนจริง เพราะฉะนั้น จึงเปนคนบอดไมมีจักษุประสาท มีสวนเปรียบดวยคนบอดแตกําเนิด.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยประการทั้งปวง
ถึงการที่พวกเดียรถียไมรไู มเห็นสภาวธรรมตามความเปนจริง ยึดถือผิด
ตามที่เห็นเหมือนคนบอดแตกําเนิดคลําชางฉะนั้น และถึงการวิวาทกันใน
ขอที่ยึดถือผิดนั้นนี้ จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงความนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา อิเมสุ กิร สชฺชนฺติ เอเก
สมณพฺราหฺมณา ทานแสดงวา ไดยินวา บุคคลบางพวกในโลกนี้ ชื่อวา
สมณะ เพราะเขาถึงการบรรพชา ชื่อวา พราหมณ เพราะเหตุเพียงชาติยอม
ของโดยนัยมีอาทิวา นี้เปนของเรา โดยความบันเทิงในทิฏฐิ ในทิฏฐิอนั ไม
เปนสาระเหลานี้เทานั้น อันเปนไปโดยนัยมีวา โลกเที่ยง เปนตน หรือโดย
ความบันเทิงในตัณหา และความบันเทิงในทิฏฐิ ในอุปาทานขันธมีรูป
เปนตนเหลานี้ อันไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
อยางนี้นาสลดใจ พวกเหลานี้มีความงมงาย. กิร ศัพท ในคําวา อิเมสุ
กิร ฯ เป ฯ สชฺชนฺติ นี้ เปนอรุจิสูจนัตถะ สองความไมชอบใจ. ดวย
คํานั้น ทรงแสดงถึงความไมมีเหตุเกี่ยวของในขอนั้นนั่นแหละ. ไมใชจะ
ของอยูอยางเดียวเทานั้น โดยที่แท ถือผิดซึ่งทิฏฐินิสัยนั้น คือแกงแยง
วิวาทกัน ไดแกถึงการวิวาทกัน ดวยการประกอบตามถอยคําที่ถือผิด ๆ
โดยนัยมีอาทิวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้.
บทวา น ในที่นี้ เปนเพียงนิบาต. อีกอยางหนึ่ง บทวา วิคฺคยฺห
น ความวา ถือทิฏฐินิสัยหรือสักกายทิฏฐินั้นนั่นแหละ ใหผดิ กันและกัน
แลววิวาทกัน คือกลาวใหแปลกออกไป โดยเห็นวาเที่ยงเปนตน เพราะ
มีความเห็นผิดแผกกัน คือกลาวยึดถือแตวาทะของตนเทานั้นใหวิเศษ คือ
ไมใหผิดแผก. เหมือนอะไร ? เหมือนชนทั้งหลายที่เห็นโดยสวนเดียว.
อธิบายวา คนบอดแตกําเนิดเหลานั้น เห็นแตสวนหนึ่ง ๆ ของชาง ยึด
ถือเอาวาสิ่งที่ตนถูกตองรูนั้นแหละ คือ ชาง จึงแกงแยงวิวาทกันและกัน
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ฉันใด คําอุปไมยอันยังอุปมาใหถึงพรอมนี้ก็ฉันนั้น. ก็ อิธศัพท ใน
คาถานั้นพึงทราบวา ทานแสดงวาลบไปแลว.
จบอรรถกถาปฐมกิรสูตรที่ ๔
๕. ทุติยกิรสูตร
วาดวยความเห็นแยงกัน
[๑๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล สมณะ
พราหมณ ปริพาชกมากดวยกัน ผูมีลทั ธิตาง ๆ กัน มีทฏิ ฐิตางกัน มีความ
พอใจตางกัน มีความชอบใจตางกัน อาศัยทิฏฐินิสัยตางกัน อาศัยอยูใน
พระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
๑. ตนและโลกเทีย่ ง นี้แหละจริง อื่นเปลา.
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะตางอยางนี้ มีทฏิ ฐิอยางนี้วา
๒. ตนและโลกไมเที่ยง นี้แหละจริง อืน่ เปลา.
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
๓. ตนและโลกเทีย่ งก็มี ไมเทีย่ งก็มี...
๔. ตนและโลกเทีย่ งก็มิใช ไมเที่ยงก็มิใช...
๕. ตนและโลกอันตนเองสรางสรรค...
๖. ตนและโลกอันผูอื่นสรางสรรค...
๗. ตนและโลกอันตนเองสรางสรรคก็มี อันผูอื่นสรางสรรคก็มี...
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๘. ตนและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ตนเองสรางสรรคก็หามิได ผูอนื่
สรางสรรคก็หามิได...
๙. ตนและโลกยั่งยืน มีทั้งสุขและทุกข...
๑๐. ตนและโลกไมยั่งยืน มีทั้งสุขและทุกข...
๑๑. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ยั่งยืนก็มี ไมยั่งยืนก็มี...
๑๒. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ยั่งยืนก็หามิได ไมยั่งยืนก็หามิได.
๑๓. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ตนเองสรางสรรค.
๑๔. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ผูอื่นสรางสรรค นี้แหละจริง อื่น
เปลา.
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
๑๕. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ตนเองสรางสรรคก็มี ผูอื่นสราง
สรรคก็มี นีแ้ หละจริง อื่นเปลา.
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
๑๖. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข เกิดขึ้นลอย ๆ ตนเองสรางสรรค
ก็หามิได ผูอ ื่นสรางสรรคก็หามิได นี้แหละจริง อื่นเปลา.
สมณพราหมณเหลานั้นบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิ่มแทง
กันและกันดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรม
ไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้.
[๑๔๐] ครั้งนัน้ แล เวลาเชา ภิกษุมากดวยกัน นุงแลวถือบาตร
และจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
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พระวโรกาส สมณะ พราหมณ ปริพาชกมากดวยกัน ผูมีลทั ธิตาง ๆ
กัน มีทฏิ ฐิตางกัน มีความพอใจตางกัน อาศัยทิฏฐินิสัยตางกัน อาศัย
อยูในพระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทฏิ ฐิ
อยางนี้วา คนและโลกเทีย่ ง นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯ ล ฯ ธรรมเปน
เชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ พระเจาขา.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัญญเดียรถีย
ปริพาชกเปนคนบอด ไมมีจักษุ ยอมไมรูจักประโยชน ไมรูจักความ
ฉิบหายใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม ไมรูจัก
ประโยชน ไมรูจักความฉิบหาย ใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจัก
สภาพมิใชธรรม ก็บาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิ่มแทงกัน
และกันอยูดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรม
ไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ไดยินวา สมณพราหมณพวกหนึ่งของอยูในทิฏฐินิสัยเหลานี้ ยังไมถึงนิพพานเปนที่หยั่งลง ยอมจมอยู
ในระหวางแล.
จบทุติยกิรสูตรที่ ๕
อรรถกถาทุติยกิรสูตร
ทุติยกิรสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จ ความวา ชนแมเหลาอื่นยึดถือ

รูปารมณเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง วาเปนอัตตา และวาเปนโลกแลว
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ยึดถือรูปารมณอยางใดอยางหนึ่งวาเที่ยง ยั่งยืน กลาวเหมือนอยางนั้น.
เหมือนอยางที่กลาวไววา ชนทั้งหลายยอมบัญญัตริ ูปใหเปนอัตตาและโลกวา
เปนอัตตา เปนโลก และเที่ยง บัญญัติเวทนา... สัญญา...สังขาร...วิญญาณ
ใหเปนอัตตา และโลกวาเปนอัตตา เปนโลก และเที่ยง. อีกอยางหนึ่ง
บทวา อตฺตา ไดแก วัตถุที่ถือวาเปนเรา. บทวา โลโก ไดแก วัตถุ
ที่ถือวาเปนของเรา ทานกลาววา มีในตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา อตฺตา
ไดแก ตนเอง. บทวา โลโก ไดแก ผูอื่น. อีกอยางหนึ่ง บทวา
อตฺตา ไดแก ขันธ ๑ ในบรรดาอุปาทานขันธ ๕ ขันธนอกนั้น ไดแก
โลก. อีกอยางหนึ่ง บทวา อตฺตา ไดแก ขันธสันดานที่มีวิญญาณครอง
ที่ไมมีวิญญาณครอง ไดแก โลก. ชนทั้งหลายถือรูปเปนตนนั้น ๆ เปน ๒
ประการตามทัสสนะวาเปน อัตตา และวาเปนโลก อยางนี้แลวยึดถือเอาทั้ง
อัตตาและโลกนั้นกลาววาเที่ยง ยั่งยืน แนนอน. ดวยคํานี้ ทานแสดง
สัสสตวาทะ ๔. ดวยคําวา อสสฺสโต นี้ แสดงอุจเฉทวาทะแมทั้ง ๗.
บทวา สสฺสโต จ อสสฺสโต จ อธิบายวา ที่ชื่อวาเที่ยง เพราะอัตตาและ
โลกบางอยางเที่ยง ที่ชื่อวาไมเที่ยง เพราะอัตตาและโลกบางอยางไมเที่ยง.
อีกอยางหนึ่ง อัตตาและโลกนั้นแหละ. บางคราวเที่ยง บางคราวไมเที่ยง
เหมือนของคนผูเห็นตนเปนคติ พึงทราบความในขอนี้อยางนี้วา สสฺสโต
เที่ยง. ดวยบทวา สสฺสโต นี้ ทานแสดงถึงวาทะวาเที่ยงเปนบางอยาง
แมโดยประการทั้งปวง. ดวยบทวา เนว สสฺสโต นาสสฺสโต นี้ ทาน
แสดงถึงวาทะที่ดิ้นไดไมตายตัว. ก็ชนเหลานั้นเห็นโทษในสัสสตวาทะ และ
อสัสสตวาทะ กลาวซัดซายไปวา อัตตาและโลกเที่ยงก็หามิได ไมเที่ยง
ก็หามิได. บทวา สยกโต แปลวา ตนเองสรางขึ้น. เหมือนอยางวาอัตตา
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ของเหลาสัตวนั้น ๆ ปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรมของตน แลวเสวยสุขทุกข
ฉันใด อัตตาแลก็ฉันนั้น ยอมกระทําอัตตาและโลกกลาวคือความกังวล
และความพัวพัน ใหเปนเครื่องอุปโภคของอัตตานั้น ชนเหลานั้นมีลัทธิ
แมอันนี้ เหมือนลัทธิอัตตาวา เนรมิตขึ้น. บทวา ปรกโต แปลวา คน
อื่นสรางขึ้น อธิบายวา คนอื่นนอกจากตน จะเปนอิสรชน บุรุษหรือ
สตรีก็ตาม สราง คือเนรมิตอัตตาและโลกตามกาลหรือตามปกติ. บทวา
สยกโต จ ปรกโต จ ความวา เพราะเหตุที่อิสรชนเปนตน เมือ่ เนรมิต
อัตตาและโลก จะเนรมิตดวยตนเองอยางเดียวเทานั้นก็หามิได โดยที่แท
ตองไดเหตุผูทํารวมกันของธรรมและอธรรม แหงเหลาสัตวนั้น ๆ ฉะนั้น
สัตวบางพวกจึงมีลัทธิดังนี้วา อัตตาและโลก ตนเองสรางขึ้นและคนอื่น
สรางขึ้น. บทวา อสยกาโร อปรกาโร ความวา ชื่อวา อสยังการ เพราะ
ตนเองไมไดสราง ชื่อวา อปรังการ เพราะคนอื่นไมไดสราง. เพราะ
ลงนิคหิตอาคม จึงกลาววา อปรกาโร. ผูนี้เห็นโทษในขอที่ตนและคน
อื่นสราง จึงปฏิเสธทั้งสองอยาง. เพือ่ จะหลีกเลี่ยงคําถามที่วา เมื่อเปน
เชนนั้น อัตตาและโลกเกิดขึ้นไดอยางไร จึงกลาวเฉลยวา อธิจฺจสมุปฺปนฺโน เกิดขึ้นลอย ๆ. ทานแสดงอธิจจสมุปปนนวาทะวา เกิดขึ้นตามความ
ปรารถนา คือเกิดขึ้นโดยเวนเหตุบางอยาง. ก็ดวยคํานั้น เปนอันสงเคราะห
เหตุกวาทะเขาดวย.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวาทะนั้นของคนผูมีทิฏฐิเปนคติ กลาวยึด
ถือสุขและทุกขอันเปนคุณ หรือเปนเครื่องกังวลของอัตตานั้น โดยเปน
ของเที่ยงเปนตน เหมือนกลาวยึดถืออัตตา จึงตรัสคํามีอาทิวา สนฺเตเก
สมณพฺรหฺมณา. คํานั้นมีนัยดังกลาวแลวแล.
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ก็ในบทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา นี้ เพราะการเปรียบดวยคนตาบอด
แตกําเนิด ไมมาในพระสูตรนี้ จึงละความนั้นแลวประกอบความโดยนัย
ที่กลาวในหนหลังแล. ในคาถาก็เหมือนกัน. ในพระคาถานั้นมีความ
แปลกกันเพียงเทานี้วา ยังไมถึงพระนิพพานอันเปนที่หยั่งลง ยอมจม
ลงในระหวางเทียว.
คํานั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ ทิฏฐิคติกบุคคลทั้งหลายของอยูในทิฏฐิ
คือทิฏฐินิสัย ยังไมถึง คือยังไมบรรลุพระนิพพาน กลาวคือเปนที่หยั่งลง
หรืออริยมรรคอันเปนอุบายเครื่องบรรลุพระนิพพานนั้น เพราะเปนฝง
หรือเปนที่พึ่งของทิฏฐิคติกบุคคลเหลานั้น จึงจมคือหมกอยูในระหวาง
คือในทามกลางโอฆะ ๔ มีกาโมฆะเปนตน หรือหวงน้ําใหญ คือสงสาร
นั่นแหละ. อริยมรรคและพระนิพพาน ชื่อวาธรรมเปนเครื่องหยั่งลง
เพราะเปนเครื่องหยั่งลงหรือเปนที่ตั้งอาศัย. ในที่นี้ เพราะรัสสะ โอคาธ
นั่นแล จึงกลาววา โอคธ. มีการแยกบทวา ต โอคธ เปน ตโมคธ.
จบอรรถกถาทุติยกิรสูตรที่ ๕
๖. ติตถสูตร
วาดวยลัทธิและทิฏฐิตางกัน
[๑๔๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล สมณะ
พราหมณ ปริพาชกมากดวยกัน ผูมีลทั ธิตาง ๆ กัน มีทฏิ ฐิตางกัน มีความ
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พอใจตางกัน มีความชอบใจตางกัน อาศัยทิฏฐินิสัยตางกัน อาศัยอยูใน
พระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
คนและโลกเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ
อยางนี้ มีทฏิ ฐิอยางนี้วา คนและโลกไมเที่ยง นีแ้ หละจริง อื่นเปลา . . .
ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปน
เชนนี้.
[๑๔๒] ลําดับนั้น เปนเวลาเชา ภิกษุหลายรูปนุงแลวถือบาตร
และจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เทีย่ วบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
สมณะ พราหมณ ปริพาชกมากดวยกัน มีลัทธิตาง ๆ กัน มีทิฏฐิตาง ๆ
กัน มีความพอใจตาง ๆ กัน มีความชอบใจตาง ๆ กัน อาศัยทิฏฐินิสัย
ตาง ๆ กัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถีนี้ สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ
อยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา คนและโลกเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ตนและโลกไมเที่ยง
นี้แหละจริง อื่นเปลา . . .ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไม
เปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัญญเดียรถียป ริพาชกเปนคนตาบอด ไมมีจักษุ ยอมไมรูจักประโยชน ไมรูจักความ
ฉิบหายใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม เมื่อไมรูจัก
ประโยชน ไมรูจักความฉิบหายมิใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพ
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มิใชธรรม ก็บาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน พูดจาทิ่มแทงกันและ
กันดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไม
เปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
หมูสัตวนี้ขวนขวายแลวในทิฏฐิวา ตนและโลก
เราสรางสรรค ประกอบดวยทิฏฐิวา ตนและโลกผูอื่น
สรางสรรค สมณพราหมณพวกหนึง่ ไมรูจริงซึ่ง
ทิฏฐินั้นไมไดเห็นทิฏฐินั้นวาเปนลูกศร ก็เมื่อผูพิจารณาเห็นอยูซ ึ่งความเห็นอันวิปริตนั้น วาเปนดุจลูกศร
ความเห็นวา เราสรางสรรคยอมไมปรากฏแกผูนั้น
ความเห็นวา ผูอื่นสรางสรรค ยอมไมปรากฏแกผูนั้น
หมูสัตวนี้ประกอบแลวดวยมานะ มีมานะเปนเครื่อง
รอยรัดถูกมานะผูกพันไว กระทําความแขงดีกันใน
ทิฏฐิทั้งหลาย ยอมไมลวงพนสงสารไปได.
จบติตถสูตรที่ ๖
อรรถกถาติตถสูตร
ติตถสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คําทั้งหมดมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังแล. ก็ในคําวา อิม อุทาน นี้
พึงประกอบความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึง
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ความเปนไปลวง และความไมเปนไปลวง จากสงสารตามลําดับของผูที่
เห็นโทษในทิฏฐิ ตัณหา และมานะ แลวเวนทิฏฐิเปนตนเหลานั้นให
หางไกล แลวพิจารณาสังขารตามความเปนจริง และของผูยึดถือผิด
เพราะไมเห็นโทษในสังขารเหลานั้น ไมเห็นตามความเปนจริง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหงฺการปสุตาย ปชา ความวา หมู
สัตวนี้ผูขวนขวาย คือประกอบคามอหังการ กลาวคือ เราสรางเองดังกลาว
แลวอยางนี้วา อัตตาและโลกเราสรางเอง ไดแกทิฏฐิที่เปนไปอยางนั้น
คือหมูสัตวที่ยึดถือผิด. บทวา ปรงฺการูปสหิตา ไดแก ผูประกอบดวย
ปรังการ เพราะอาศัยทิฏฐิวาผูอื่นสราง อันเปนไปอยางนี้วา คนอื่น ๆ
มีอิสรชนเปนตนสรางทั้งหมด ไดแกผูประกอบดวยปรังการทิฏฐินั้น.
บทวา เอตเทเก นาพฺภฺสุ ความวา สมณะและพราหมณพวกหนึ่งเปน
ผูมีปกติเห็นโทษในทิฏฐิ ๒ อยางนั้น ไมตามรูทิฏฐิ ๒ อยางนั้น. คือ
อะไร ? คือ ก็เมื่อมีการสรางเองได สัตวทั้งหลายก็จะพึงปรารถนาสราง
กามเทานั้น ผูที่ไมปรารถนาไมมี. ใครๆ จะปรารถนาทุกขเพื่อตน และ
มีสิ่งที่ไมตองการก็หาไม เพราะฉะนั้น จึงไมเปนผูสรางเอง. แมคนอื่น
สราง ถามีอสิ รชนเปนเหตุ อิสรชนนีน้ ั้นก็จะสรางเพื่อตนหรือเพื่อผูอื่น.
ใน ๒ อยางนั้น ถาสรางเพื่อตน ก็จะพึงไมมีกิจที่ตนจะทํา เพราะจะให
กิจที่ยังไมสําเร็จใหสําเร็จลง ถาสรางเพื่อผูอื่น ก็จะพึงใหสําเร็จเฉพาะ
หิตสุขแกชนทั้งหมดเทานั้น สิ่งที่ไมเปนประโยชน และเปนทุกขก็จะไม
สําเร็จ เพราะฉะนั้น คนอื่นสรางจึงไมสําเร็จ โดยอิสรชน. ก็ถาเหตุโดย
ไมมุงผูอื่น กลาวคือ อิสรชนจะพึงมีเพื่อความเปนไปเปนนิตยทีเดียว. ไมพึง
เกิดขึ้นเพราะการกระทํา คนทั้งหมดนั่นแล จะพึงเกิดขึ้นรวมกัน เพราะ
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เหตุที่ตั้งไวรวมกัน. ถาผูนั้นปรารถนา เหตุมีการกระทํารวมกันแมอยาง
อื่น ขอนั้นนั่นแหละเปนเหตุ. จะประโยชนอะไรดวยอิสรชนผูกําหนด
โดยความสามารถในกิจที่ยังไมสําเร็จ. เหมือนอยางวา คนอื่นสรางมีอิสรชนเปนเหตุ ยอมไมสําเร็จฉันใด แมตนสรางมีสัตว บุรุษ ปกติพรหม
และกาลเปนตนเปนเหตุ ก็ไมสําเร็จฉันนั้นเหมือนกัน เพราะชนแม
เหลานั้น ก็ไมใหสําเร็จ และเพราะจะไมพนโทษตามที่กลาวแลว ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา เอตเทเก นาพฺภฺสุ. ก็ชนเหลาใดไมรูตน
เองสราง และผูอื่นสรางตามที่กลาวแลว ยอมบัญญัติอัตตาและโลกที่เกิด
ขึ้นลอย ๆ ชนแมเหลานั้นไมเห็นทิฏฐินั้นวาเปนลูกศร คือแมบุคคลผูมี
วาทะวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆไมรูตามความเปนจริง เพราะยังไม
ลวงพนการยึดถือผิด จึงไมเห็นทิฏฐินั้นวาเปนลูกศร เพราะอรรถวาเสียด
แทง โดยทําทุกขใหเกิดขึ้นในอัตตาและโลกนั้น ๆ. บทวา เอตฺจ สลฺล
ปฏิคจฺจ ปสฺสโต ความวา ก็ผูใดเริ่มบําเพ็ญวิปสสนา พิจารณาเห็นอุปาทานขันธทั้ง ๕ โดยไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ผูนั้นยอมพิจารณา
เห็นวิปริตทัสสนะ ๓ อยางนี้ และมิจฉาภินิเวสะอื่นทั้งสิ้น และอุปาทานขันธทั้ง ๕ อันเปนที่อาศัยของธรรมเหลานั้น ดวยวิปสสนาในเบื้องตน
นั้นแหละวาเปนลูกศร เพราะทิ่มแทง และเพราะถอนไดยาก. เมื่อพระโยคีนั้นเห็นอยูอยางนี้ มิไดมีความคิดวา เราสรางโดยสวนเทานั้น ใน
ขณะอริยมรรค. ก็พระโยนั้นมิไดมีความคิดวา ผูอื่นสรางโดยประการ
ที่ไมปรากฏแกทานวา ตนสราง. แตจะมีเพียงปฏิจจสมุปปนนธรรม กลาว
คือความไมเที่ยงอยางเดียวเทานั้น.
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ดวยอันดับคําเพียงเทานี้ เปนอันแสดงถึงความที่ผูปฏิบัติชอบไมมี
ทิฏฐิและมานะ แมโดยประการทั้งปวง ก็ดวยคํานั้น เปนอันประกาศถึง
การลวงพนสงสาร ดวยการบรรลุพระอรหัต. บัดนี้ เพื่อจะแสดงวา ผูที่
ติดอยูในทิฏฐิยอมไมอาจเงยศีรษะขึ้นจากสงสารได จึงตรัสคาถาวา มานุเปตา ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มานุเปตา อย ปชา ความวา ประชา
คือหมูสัตว กลาวคือทิฏฐิคติกบุคคลนี้ทั้งหมด เขาถึงคือประกอบดวยมานะ
อันมีลักษณะประคองการยึดถือของตนวา ทิฏฐิของเรางาม การยึดถือ
ของเรางาม. บทวา มานคณฺา มานวินิพฺพนฺธา ความวา ตอแตนั้นแล
หมูสัตวเหลานั้น ชื่อวาผูมีเครื่องรอยรัดคือมานะ มีเครื่องผูกพันคือมานะ
เพราะมานะที่เกิดขึ้นสืบ ๆ กันมานั้น รอยรัดและผูกพันสันดานตนไว โดย
ที่ตนยังไมสละคืนทิฏฐินั้น. บทวา ทิฏีสุ สารมฺภกถา สสาร นาติวตฺตติ ความวา มีสารัมภกถาวาดวยการแขงดี คือมีวิโรธกถาวาดวยความ
ขัดแยงในทิฏฐิของชนเหลาอื่น โดยการยึดถือทิฏฐิของตน ดวยการยกตน
ขมทานวา สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ยอมไมลวงเลย คือยอมไมพนจาก
สงสาร เพรายังประหาณอวิชชาและตัณหา อันนําสัตวไปสูสงสารไมได.
จบอรรถกถาติตถสูตรที่ ๖
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๗. สุภตู ิสูตร
วาดวยผูกําจัดวิตกทั้งหลายไมกลับมาสูชาติ
[๑๔๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
ทานพระสุภูตินั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง เขาสมาธิอันไมวิตกอยูในที่ไมไกล
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นทานพระสุภูติ นั่งคู
บัลลังก ตั้งกายตรง เขาสมาธิอันไมมีวิตกอยูในที่ไมไกล.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ผูใดกําจัดวิตกทั้งหลายไดแลว กําหนดดีแลว
ไมมีสวนเหลือในภายใน ผูน ั้นลวงกิเลสเครื่องของ
ไดแลว มีความสําคัญนิพพานอันเปนอรูป ลวงโยคะ
๔ ไดแลว ยอมไมกลับมาสูช าติ.
จบสุภูมิสูตรที่ ๗
อรรถกถาสุภูติสูตร
สุภูติสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สุภูติ เปนชื่อของพระเถระนั้น. จริงอยู ทานผูมีอายุนั้น
ไดสรางอภินิหารไวที่บาทมูลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวาปทุมุตตระ กอสรางบุญสมภารไวตลอดแสนกัป ในพุทธุปบาทกาลนี้ เกิด
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ในตระกูลใหญมีสมบัติมาก ฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา
แลวเกิดธรรมสังเวช ออกจากเรือนบวช เพราะไดสรางบุญญาธิการไว
เพียรพยายามอยู ไมนานนักก็ไดอภิญญา ๖ แตเพราะถึงบารมีสูงสุดแหง
พรหมวิหารภาวนา พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสถาปนาไวในเอตทัคคะใน
ทางอยูอยางไมมีกิเลสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูสาวกของเรา
ผูอยูในทางหากิเลสมิได สุภูติเปนเอตทัคคะ. วันหนึ่ง เวลาเย็น ทานจาก
ที่พักกลางวันหยั่งลงสูลานวิหาร เห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังทรงแสดง
ธรรมในทามกลางบริษัท ๔ กําหนดเวลาวา เวลาจบเทศนา เราจะลุกไป
ถวายบังคม จึงนั่งเขาผลสมาบัติ ณ โคนตนไมแหงหนึ่ง ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็สมัยนั้นแล ทานสุภูติ ฯ ล ฯ เขา
ผลสมาบัติ.
ในการเขาสมาบัตินั้น เริ่มตั้งแตทุติยฌานไป รูปาวจรสมาธิก็ดี
อรูปาวจรสมาธิทั้งหมดก็ดี ก็คืออวิตักกสมาธินั่นเอง. แตในทีน่ ี้ อรหัตผลสมาธิที่มีจตุตถฌานเปนบาท ทานประสงคเอาวา อวิตักกสมาธิ. มิจฉาวิตกที่ทุติยฌานเปนตนละแลว จัดวายังละไมดีกอน เพราะไมมีการละ
อยางเด็ดขาด สวนที่พระอริยมรรคละนั่นแหละ จัดวาละดวยดี เพราะ
ไมมีกิจที่จะละตอไป. เพราะฉะนั้น อรหัตผลสมาธิอันเปนที่สุดแหงอรหัตมรรค เพราะเกิดขึ้นในที่สุดแหงการละมิจฉาวิตกทั้งสิ้น เมื่อวาโดยพิเศษ
จึงควรกลาวไววา อวิตกั กสมาธิ จะปวยกลาวไปไยถึงการมีจตุตถฌาน
เปนบาทเลา เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็ในที่นี้ อรหัตผลสมาธิที่มี
จตุตถฌานเปนบาท ทานประสงคเอาวาอวิตักกสมาธิ.
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บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงรูโดยอาการทั้งปวงถึงอรรถ
นี้ กลาวคือการที่ทานสุภูติละกิเลส คือมิจฉาวิตกทั้งหมดได จึงทรง
เปลงอุทานนี้ อันแสดงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส วิตกฺกา วิธูปตา ความวา พระอริยบุคคลใดกําจัดมิจฉาวิตกแมทั้งหมด มีกามวิตกเปนตน คือทําใหสงบ
ไดแกตัดขาดดวยอริยมรรคญาณ. บทวา อชฺฌตฺต สุวิกฺปฺปตา อเสสา
ความวา กําหนดไวดี คือกําหนดดวยดีโดยไมเหลือ อันควรเกิดขึ้นใน
สันดานตน กลาวคือภายในตน อธิบายวา ตัดขาดดวยดี โดยไมเหลือ
แมอะไร ๆ ไว. บทวา ต ในบทวา ต สงฺคมติจฺจ อรูปสฺี นี้ เปน
เพียงนิบาต. อีกอยางหนึ่ง ต ศัพท มีเหตุเปนอรรถ. ก็เพราะเหตุที่
พระอริยบุคคลตัดมิจฉาวิตกไดเด็ดขาด ฉะนั้น พระอริยบุคคลนั้นจึงชื่อวา
มีความสําคัญในอรูป ดวยมรรคสัญญาและผลสัญญาอันเปนไปโดยกระทํา
พระนิพพานอันไดนามวา อรูป ใหเปนอารมณ เพราะไมมีสภาวะแหงรูป
และไมมีวิการคือความแปรผันในพระนิพพานนั้น หรือเพราะไมมีเหตุ
แหงความพิการ เหตุที่ลวงเลยพนเครื่องของ ๕ อยาง มีเครื่องของคือ
ราคะเปนตน หรือเครื่องของคือกิเลสแมทั้งหมด. บทวา จตุโยคาติคโต
ไดเเกกาวลวงซึ่งโยคะ ๔ คือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ และ
อวิชชาโยคะ ดวยมรรคทั้ง ๔ ตามสมควร. ม อักษรในบทวา น ชาตุ เมติ
นี้ กระทําการเชื่อมบท. ความวา ยอมไมกลับมาเพื่อเกิดในภพใหมโดย
สวนเดียวแท คือทานไมมีการเกิดในภพใหมตอไป. บางอาจารยกลาววา
น ชาติ เมติ ดังนี้ก็มี ความก็อันนั้นแหละ. ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงปรารภธรรมเครื่องอยู คืออรหัตผลสมาบัติ และอนุปาทิเสสนิพพาน
ของทานสุภูติ จึงทรงเปลงอุทานอันเกิดจากกําลังปติ.
จบอรรถกถาสุภูติสูตรที่ ๗
๘. คณิกาสูตร
วาดวยบุคคล ๒ พวก สวนสุด ๒ อยาง
[๑๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ในพระนครราชคฤห
มีนักเลง ๒ พวก เปนผูกําหนัด มีจิตปฏิพัทธในหญิงแพศยาคนหนึ่ง เกิด
ความบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ประหยัดประหารกันและกัน ดวย
ฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง ดวยศาสตราบาง นักเลง
เหลานั้นถึงความตายในที่นั้นบาง ถึงความทุกขปางตายบาง ครั้งนั้นแล
เปนเวลาเชา ภิกษุมากดวยกัน นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยัง
พระนครราชคฤห ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห กลับจาก
บิณฑบาตภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ในพระนคร
ราชคฤห มีนักเลง ๒ พวก เปนผูกําหนัด มีจิตปฏิพัทธในหญิงแพศยา
คนหนึ่ง . . . ถึงความตายในที่นั้นบาง ถึงความทุกขปางตายบาง พระเจาขา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 641

ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
เบญจกามคุณ ที่บุคคลถึงแลวและที่บุคคลจะพึง
ถึง ทั้งสองนี้เกลื่อนกลนแลวดวยธุลีคือราคะ แก
บุคคลผูเรารอน ผูสําเหนียกตามอยู อนึ่ง การศึกษา
อันเปนสาระ ศีล พรต ชีวติ พรหมจรรย การอุปฏฐากอันเปนสาระ นี้เปนสวนสุคต อนึ่ง การประกอบตนพัวพันดวยความสุขในกาม ของบุคคลผูที่
กลาวอยางนี้วา โทษในกามไมมี นี้เปนสวนสุดที่ ๒
ดังนั้น สวนสุดทัง้ สองนี้ จึงเปนที่เจริญแหงตัณหา
และอวิชชา ตัณหาและอวิชชายอมทําทิฏฐิใหเจริญ
สมณพราหมณบางพวกไมรูสวนสุดทั้งสองนั้น ยอม
จมอยู (ในสงสารดวยอํานาจการถือมั่นสัสสตทิฏฐิ )
สมณพราหมณบางพวกยอมแลนไป (ดวยอํานาจ
การถือมั่นอุจเฉททิฏฐิ) สวนทานผูที่สวนสุดทั้งสอง
นั้นแลว เปนผูไมตกไปในสวนสุดทั้งสองนั้น และ
ไดสําคัญดวยการละสวนสุดทั้งสองนั้น วัฏฏะของ
ทานผูที่ดับไมมีเชื้อเหลานั้น ยอมไมมีเพื่อจะบัญญัติ.
จบคณิกาสูตรที่ ๘
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อรรถกถาคณิกาสูตร
คณิกาสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เทฺว ปูคา ไดแก ๒ คณะ. บทวา อฺตริสฺสา คณิกาย
ไดแก หญิงงามเมืองคนหนึ่ง. บทวา สารตฺตา แปลวา กําหนัดดวยดี.
บทวา ปฏิพทฺธจิตฺตา แปลวา มีจิตผูกพันดวยกิเลส.
ไดยินวา ในกรุงราชคฤห ในวันมหรสพวันหนึ่ง พวกนักเลงเปน
อันมาก เที่ยวกันเปนพวก ๆ แตละคนก็นําหญิงแพศยามาคนหนึ่ง ๆ เขา
สวนเลนมหรสพ. หลังจากนั้น ในวันมหรสพ นักเลง ๒-๓ คน พาหญิง
แพศยาคนนั้นแหละมาเลนมหรสพ ครั้นวันมหรสพวันหนึ่ง พวกนักเลง
แมเหลาอื่น ก็ประสงคจะเลนมหรสพเชนนั้นเหมือนกัน เมื่อจะนําหญิง
แพศยามา จึงนําหญิงแพศยาคนหนึ่งที่พวกนักเลงพวกกอนเคยนํามา ฝาย
นักเลงพวกกอนเห็นดังนั้นจึงกลาววา หญิงนี้อยูในปกครองของพวกเรา.
ฝายนักเลงพวกหลังก็ไดกลาวอยางนั้นเหมือนกัน. นักเลงทั้ง ๒ พวกนั้น
กอการทะเลาะกันวา เมื่อเปนเชนนี้ พวกเราก็ปกครองได พวกเรา
ก็ปกครองได จึงไดประหัตประหารกันดวยฝามือเปนตน. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา เตน โข ปน สมเยน ราชคเห เทฺว ปูคา ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปกฺกมนฺติ แปลวา ประหารกัน .
บทวา มรณมฺป นิคจฺฉนฺติ ความวา เขาถึงความตายดวยการประหารกัน
อยางรุนแรง. ฝายอีกพวกหนึ่งไดรับทุกขปางตาย คือมีความตายเปน
ประมาณ.
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บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยอาการทั้งปวง ซึ่ง
ความกําหนัดในกามทั้งหลายนั้นวา เปนมูลแหงความวิวาท และวาเปนมูล
แหงความฉิบหายทั้งปวง. บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทานนี้
อันประกาศโทษในสวนสุด ๒ อยาง และอานิสงสในมัชฌิมาปฏิปทา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺจ ปตฺต ความวา เบญจกามคุณมี
รูปเปนตนที่บุคคลไดรับ คือที่บุคคลทําทิฏฐิไวในเบื้องหนา หรือไมทําไว
ในเบื้องหนาวา โทษในกามไมมี ไดแลวคือเสวยอยูในบัดนี้. บทวา ยฺจ
ปตฺตพฺพ ความวา กามคุณใด อันทิฏฐิคติกบุคคลอาศัยทิฏฐิวา กามเราพึง
บริโภค กามเราพึงใชสอย กามเราพึงเสพ กามเราพึงเสพเฉพาะ บุคคลใด
บริโภคกาม บุคคลนั้นชื่อวาทําโลกใหเจริญ บุคคลใดทําโลกใหเจริญ
บุคคลนั้นชื่อวาประสบบุญเปนอันมาก ดังนี้แลว พึงถึง คือพึงเสวยใน
อนาคต ดวยกรรมที่ตนไมสละทิฏฐินั้นกระทํา. บทวา อุภยเมต รชานุกิณฺณ ความวา กามคุณทั้งสองนั้นอันบุคคลถึงแลวและจะพึงถึง เกลื่อน
กลนดวยธุลคี ือราคะเปนตน. จริงอยู บุคคลเมื่อเสวยวัตถุกามที่ประจวบ
เขา ยอมเปนอันชื่อวาเกลื่อนกลนดวยธุลีคือราคะ ก็ใน ๒ อยางนั้น เมื่อ
ผลแหงจิตที่เศราหมองมาถึงในอนาคต จึงเปนอันชื่อวาเกลื่อนกลนดวยธุลี
คือโทสะ ในเมื่อโทมนัสเกิดขึ้น แมโดยประการทั้งสอง เปนอันชื่อวา
เกลื่อนกลนดวยธุลีคือโมหะ. เพื่อจะเฉลยคําถามวา ก็กามทั้งสองนั้น
เกลื่อนกลนดวยธุลีแกใคร ? จึงตรัสวา แกบุคคลกระสับกระสาย ผู
สําเหนียกตามอยู อธิบายวา แกบุคคลผูเรารอนเพราะกิเลส ดวยอํานาจ
ปรารถนากาม และผูเรารอนเพราะทุกข ดวยผลของกิเลสนั้น ผูส ําเหนียก
กามกิเลสและผลของกิเลส ดวยมุงหวังการตอบแทน แมในทัง้ ๒ อยาง.
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อนึ่ง บทวา ยฺจ ปตฺตพฺพ ความวา กามคุณใด อันบุคคลถึงแลว ดวย
อํานาจอเจลกวัตรเปนตน ชื่อวายังตนใหเดือดรอน. บทวา ยฺจ ปตฺตพฺพ
ความวา กามคุณใด เปนผลที่จะพึงถึงในอบาย เพราะเหตุแหงการสมาทาน
มิจฉาทิฏฐิกรรม. บทวา อุภยเมต รชานุกิณฺณ ไดแก กามคุณทั้งสอง
นั้น เกลื่อนกลนดวยธุลคี ือทุกข. บทวา อาตุรสฺส ไดแก ผูเดือดรอน
เพราะทุกข ดวยความลําบากทางกาย. บทวา อนุสิกฺขโต ไดแก ผูสําเหนียก
ตามมิจฉาทิฏฐิ และบุคคลผูยึดมั่นมิจฉาทิฏฐินั้น.
บทวา เย จ สิกขิ าสารา ความวา ก็เหลาชนที่เขาเรียกวา บริสุทธิ์
ในสงสารดวยศีลพรตนี้ เพราะถือเอาสิกขาคือศีลพรตเปนตน ที่ตนยึดถือ
โดยเปนสาระ. ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย การ
อุปฏฐากอันเปนสาระ ดังนี้เปนตน. ในขอนั้น ขอที่บุคคลงดเวน ยอมไม
ทํา จัดเปนศีล การประพฤติลําบากเพราะจะตองบริโภคตามเวลาเปนตน
จัดเปนวัตร การเปนอยูดวยความเปนผูมีผักเปนภักษาเปนตน จัดเปนชีวิต
เมถุนวิรัติ จัดเปนพรหมจรรย การทีศ่ ีลพรตเหลานั้นดํารงอยูเนืองๆ จัด
เปนการอุปฏฐาก อีกอยางหนึ่ง การปรนนิบัติ พระขันธกุมาร และพระอิศวร เปนตน ดวยการประพรมตั่งของภูตเปนตน จัดเปนการอุปฏฐาก
ความบริสุทธิ์ในสงสาร ยอมมีดวยศีลเปนตน ตามที่กลาวแลวเหลานี้ ดวย
การอยางนี้ เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณทั้งหลาย ผูยึดถือศีลเปนตน
เหลานั้น โดยเปนสาระดํารงอยู พึงทราบวา ผูมีการศึกษาเปนสาระ มีศลี
พรต ชีวิต พรหมจรรย และการอุปฏฐากเปนสาระ. บทวา อยเมโก
อนฺโต ความวา สวนสุดนี้ คือการประกอบตนใหลําบาก โดยการยึดถือ
ศีลพรต เปนการปฏิบตั ินอกทางมัชฌิมาปฏิปทา และชื่อวาเปนสวนสุด
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อันหนึ่ง เพราะอรรถวา ต่ําทราม. บทวา อย ทุติโย อนฺโต ความวา
การประกอบตนใหพัวพันอยูในกามสุขนี้ จัดเปนการดื่มด่ําในกามทั้งหลาย
จัดเปนสวนสุดที่สอง โดยนัยดังกลาวแลว.
บทวา อิจฺเจเต อุโภ อนฺตา ไดแก ที่สุดโตง ๒ อยางเหลานี้คือ
กามสุขัลลิกานุโยค ๑ อัตตกิลมถานุโยค ๑. ก็ทสี่ ุดทั้งสองนั้นแล ชื่อวา
ที่สุดโตง เพราะเปนสิ่งต่ําทราม และนอกทาง เหตุผูติดอยูในกามคุณที่
เกลื่อนกลนดวยธุลี คือกิเลสและทุกข ที่ตนไดรับในปจจุบัน และที่จะพึง
ไดรับในอนาคต และติดอยูในการทําตนใหเดือดรอน ชื่อวาผูสําเหนียก
ตามความเรารอนเพราะกิเลสและทุกข และเพราะผูเรารอนเพราะกิเลส
และทุกข จะพึงดําเนินดวยตนเอง. บทวา กฏสิวฑฺฒนา ไดแก ความ
ขยายตัวของตัณหาและอวิชชา คือ กฏสิ เพราะอรรถวา อันธปุถุชนพึง
หวังเฉพาะ. บทวา กฏสิโย ทิฏึ วฑฺเฒนฺติ ความวา ก็ตัณหาและอวิชชา
ที่ชื่อวากฏสิเหลานั้น ยอมขยายทิฏฐิ มีประการตาง ๆ. จริงอยู บุคคลผู
ตามเห็นความยินดีในวัตถุกาม ไดตัณหาและอวิชชาอันเปนเหตุทํารวมกัน
ของบุคคลผูไมอาจจะละวัตถุกามนั้นได จึงใหยึดถือซึ่งนัตถิกทิฏฐิ อกิริยทิฏฐิ และอเหตุกทิฏฐิ โดยนัยมีอาทิวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล. ก็แล
ครั้นไดตัณหา และอวิชชาเปนเหตุกระทํารวมกัน ของบุคคลผูประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งการทําตนใหเดือดรอน ยอมใหถือศีลพรตและการถือผิด โดย
มุงหวังความบริสุทธิ์เฉพาะตน โดยนัยมีอาทิวา ความบริสุทธิ์ยอมมีได
ดวยศีล ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยพรต ดังนี้. ก็ภาวะแหงสักกายทิฏฐิ เปน
ปจจัยแกอันธปุถุชนเหลานั้น ยอมปรากฏชัดทีเดียว. พึงทราบความที่ตัณหา
และอวิชชาเปนตัวขยายทิฏฐิ เพราะเขาไปอาศัยที่สุดโตง ๒ อยาง ดังวา
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มานี้. ก็อาจารยบางพวกกลาววา บทวา กฏสิ นี้ เปนชื่อของขันธ ๕.
อาจารยบางพวกเหลานั้นมีความประสงควา ความบริสุทธิ์ในสงสาร ยอม
ไมมีโดยสวนที่สุดโตงทั้ง ๒ นั้น ก็ทสี่ ุดโตงทั้ง ๒ นั้น ยอมขยายอุปาทานขันธ โดยสวนนั้น. แตอาจารยอีกพวกหนึ่ง กลาวอรรถของบทวา กฏสิ
วฑฺฒนา วา ขยายปาชา โดยชราและมรณะสืบ ๆ กันมา. อาจารยเหลานั้น
กลาวเฉพาะความมีและความไมมีแหงสวนสุดโตงทั้ง ๒ วา เปนเหตุแหง
ความบริสุทธิ์ในสงสารเทานั้น. แตพึงกลาว ตัณหาและอวิชชาที่ชื่อวา
กฏสิ เปนตัวขยายทิฏฐิ.
บทวา เอเต เต อุโภ อนฺเต อนภิฺาย ความวา อันธปุถุชน
เหลานั้น เพราะไมรูสวนสุดโตงทั้ง ๒ ตามที่กลาวแลวนี้ เพราะเหตุไมรูคือ
เพราะการณไมรูอยางนี้วา สวนสุดโตงเหลานี้และเหลานั้น อันอันธปุถุชน
ยึดถือแลวอยางนี้ ตั้งมั่นแลวอยางนี้ มีคติอยางนี้ มีภพเปนที่ไปในเบื้องหนาอยางนี้. พึงทราบอรรถแหงบทนั้นวา ใชในอรรถแหงเหตุ เหมือน
ในประโยคมีอาทิวา ก็เพราะเห็นดวยปญญา อาสวะของเขาจึงสิ้นไป ดังนี้.
บทวา โอลียนฺติ เอเก ความวา คนพวกหนึ่ง ถึงความหดเขา ดวยอํานาจ
การประกอบตนในความสุขในกาม. บทวา อติธาวนฺติ เอเก ความวา
คนบางพวกกาวลวงดวยอํานาจการประกอบตนใหลําบาก. จริงอยู บุคคล
ผูประกอบกามสุข ชื่อวายอมจมลง เพราะถึงความหดเขาจากสัมมาปฏิบัติ
ดวยอํานาจความเกียจคราน โดยไมไดทําความเพียร. สวนผูประกอบใน
กระทําตนใหเดือดรอน เมื่อละความเกียจคราน กระทําการปรารภความ
เพียร โดยมิใชอุบาย ชือ่ วายอมแลนไป เพราะลวงเลยสัมมาปฏิบัติ. ก็บท
ทั้งสองนั้น ชื่อวายอมแลนไป เพราะไมเห็นโทษ ในสวนสุด ๒ อยางนั้น.
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ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เพราะไมรูสวนสุดทั้งสองอยาง บางพวกจึง
จมลง บางพวกจึงแลนไป ดังนี้. ในคํานั้นพึงทราบวา จมลงดวยความ
เพลิดเพลินในตัณหา แลนไปดวยความเพลิดเพลินในทิฏฐิ.
อีกอยางหนึ่ง บางพวกยอมจมลงดวยอํานาจยึดถือสัสสตทิฏฐิ บาง
พวกยอมแลนไปดวยอํานาจยึดถืออุจเฉททิฏฐิ. จริงอยู คนบางพวกผู
ประกอบดวยการทําตนใหเดือดรอน ดวยอํานาจโคศีลเปนตน เมื่อยึดถือ
สัสสตทิฏฐิวา เราจักเปนเทพ หรือเปนเทพองคใดองคหนึ่งดวยศีลนี้ ดวย
วัตรนี้ ดวยตบะนี้ หรือดวยพรหมจรรยนี้ เราจักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน แนนอน
มีความไมแปรผันเปนธรรมดา ดํารงอยูติดตอสม่ําเสมอเหมือนอยางนั้น ใน
เทวโลกนั้น ชื่อวาจมลงในสงสาร. สวนบางพวกประกอบในกามสุข
ยึดถืออุจเฉททิฏฐิ อันคลอยตามสัสสตทิฏฐินั้น เหมือนนักพรตในโลก
ประสงคจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวทําอินทรียใหเรารอน ชื่อวาแลนไป เพราะ
แสวงหาการขาดสูญแหงวัฏฏะ โดยหาอุบายมิได. พึงทราบความจมลง
และความแลนไป แมดวยอํานาจสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ ดวยอาการ
อยางนี้.
บทวา เย จ โข เต อภิฺาย ความวา ก็พระอริยบุคคลเหลาใด
แล รูที่สวนสุดโตง ๒ อยางตามที่กลาวแลวนั้น ดวยญาณอันพิเศษ คือ
ดวยมรรคปญญา อันประกอบดวยวิปสสนาวา ที่สุดโตงเหลานี้ อันอันธปุถุชนยึดถือแลวอยางนี้ ตั้งมั่นแลวอยางนี้ มีคติอยางนี้ มีอภิสัมปรายภพ
อยางนี้ ปฏิบัติโดยชอบ ซึ่งมัชฌิมาปฏิปทา ดวยสัมมาปฏิบัตินั้น. บทวา
ตตฺร จ นาเหสุ ไดแก ไมไดตกไปในสวนสุดทั้ง ๒ นั้น. อธิบายวา
ละสวนสุดทั้งสองนั้น. บทวา เตน จ นามฺึสุ ความวา ก็เพราะละ
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สวนสุดสองอยางนั้น พระอริยบุคคลไมไดสําคัญโดยสําคัญตัณหาทิฏฐิและ
มานะดวยนัยมีอาทิวา นี้เปนการละสวนสุดโตงของเรา เราไดละที่สุดโตง
สองอยางแลว เพราะการละสวนสุดโตงนี้จึงจัดวาประเสริฐ เพราะละความ
สําคัญทั้งปวงไดโดยชอบทีเดียว. ก็ในที่นี้ เพราะหมายถึงพระอริยบุคคล
ผูดํารงอยูในอรหัตผล จึงประกาศเทศนานี้ดวยอํานาจอดีตกาลวา ไมได
ตกไปในสวนสุดสองอยางนั้น และไมไดสําคัญดวยการละสวนสุดสองอยาง
นั้น. ก็เมื่อทานประสงคเอาขณะแหงมรรค ก็จําตองกลาวถึง ดวยอํานาจ
ปจจุบันกาลเหมือนกัน.
บทวา วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนาย ความวา ชนเหลาใด เปน
บุรุษอันสูงสุด ละความสําคัญทั้งหมดเสียไดดวยอาการอยางนี้ เมื่อทาน
เหลานั้นปรินิพพานโดยหาเชื้อมิได วัฏฏะแมทั้งสามคือกัมมวัฏ วิปากวัฏ
และกิเลสวัฏ ยอมไมมีโดยบัญญัติ. อธิบายวา หลังจากขันธที่เปนปจจุบัน
ดับไป พระอริยบุคคลเหลานั้น ก็ถึงภาวะหาบัญญัติมิไดทีเดียว เหมือน
ไฟหมดเชื้อดับไปฉะนั้น.
จบอรรถกถาคณิกาสูตรที่ ๘
๙. อุปาติสูตร
วาดวยแมลงบินเขาไป
[๑๔๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระ-
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ผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในที่แจงในความมืดตื้อในราตรี เมื่อประทีป
น้ํามันลุกโพลงอยู ก็สมัยนั้นแล ตัวแมลงเปนอันมากตกลงรอบๆ ที่ประทีป
นํามันเหลานั้น ยอมถึงความทุกข ความพินาศ ความยอยยับ ลําดับนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาไคทรงเห็นตัวแมลงเปนอันมากเหลานั้น ตกลงรอบ ๆ
ที่ประทีปน้ํามันเหลานั้น ถึงความทุกข ความพินาศ ความยอยยับ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมแลนเลยไป ไมถึง
ธรรมอันเปนสาระ ยอมพอกพูนเครื่องผูกใหม ๆ ตั้ง
มั่นอยูในสิ่งที่ตนเห็นแลว ฟงแลวอยางนี้ เหมือนฝูง
แมลงตกลงสูประทีปน้ํามันฉะนั้น.
จบอุปาติสูตรที่ ๙
อรรถกถาอุปาติสูตร
อุปาติสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา รตฺตนฺธการติมิสาย ไดแก ความมืดมิดโดยการมืดสนิทใน
ราตรี. จริงอยู แมราตรีในคืนวันเพ็ญสวางไสวดวยแสงจันทรขางขึ้น
เปนอันชื่อวาเวนจากความมืดมิด. แมความมืด ก็ไมควรจะกลาววามืดมิด
ในเมื่อกลางวันปราศจากความหมองดวยหมอกเปนตน. จริงอยู ความ
มืดมิด ทานเรียกวา ติมิสา. ก็ความมืดนี้คือ วันดับ กลางคืน ฝนตก และ
ปกคลุมดวยกลีบเมฆ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา บทวา รตฺตนฺธการติมิสาย ไดแก ความมืดมิด ดวยความมืดสนิท ในราตรี ดังนี.้
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บทวา อพฺโภกาเส ไดแก ในโอกาสที่ไมปกปด ไดแกลานวิหาร.
บทวา เตลปฺปทีเปสุ ฌายมาเนสุไดแก เมื่อประทีปโชติชวงดวยน้ํามัน.
ถามวา ก็รัศมีดานละวาของพระผูมีพระภาคเจาตามปกติ แผซาน
ไปตลอดที่ประมาณวาหนึ่งขมแสงจันทรและแสงอาทิตย ฉายแสงสวางของ
พระพุทธเจาที่หนาทึบตั้งกําจัดความมืดมิด แมรัศมีแหงพระวรกายก็ฉาย
พุทธรังสีที่หนาทึบ มีพรรณ ๖ ประการ มีสีเขียวและเหลืองเปนตน ตาม
ปกติทีเดียว ทั้งทําที่มีประมาณ ๘๐ ศอก โดยรอบใหสวางไสว เมื่อเปน
เชนนั้น ในโอกาสที่พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง อันมีแสงสวางเปน
อันเดียวกัน กับแสงสวางของพระพุทธเจานั่นแล ไมจําตองมีกิจคือการ
ตามประทีปมิใชหรือ ? ตอบวา ไมมีก็จริง แมถึงอยางนั้น อุบาสกผูตองการ
บุญ ก็ตองการตามประทีปน้ํามันทุกวัน ๆ เพื่อทําการบูชาพระผูมีพระภาคเจา และภิกษุสงฆ. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในสามัญญผลสูตรวา ประทีป
เหลานั้นยอมโพลงอยูในโรงกลม ดังนี้. แมคําวา รตฺตนฺธการติมิสาย นี้
ทานกลาวไว เพื่อระบุถึงความเปนจริงของราตรีนั้น แตหาไดกลาวโดย
โอกาสที่พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเปนภาวะที่มืดมิดไม. จริงอยู เพื่อ
จะทําการบูชาเทานั้น แมกาลนั้น พวกอุบาสกก็ตามประทีปไว.
ก็ในวันนั้น อุบาสกชาวเมืองสาวัตถีจํานวนมากชําระรางกายแตเชา
ตรู ไปยังวิหารสมาทานองคอุโบสถ นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข เขาไปสูพระนครใหมหาทานเปนไปแลว สงเสด็จพระผูมีพระภาคเจา และสงภิกษุสงฆกลับแลว ไปยังเรือนของตน ๆ บริโภคดวยตน
เอง นุงหมผาเรียบรอย มีอุตราสงคเฉวียงบา ตางถือของหอมและ
ดอกไมเปนตน พากันไปยังวิหารบูชาพระผูมีพระภาคเจา บางพวกเขาไป
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หาภิกษุผูที่ตนชอบใจและนับถือ บางพวกใสใจโดยแยบคายยับยั้งอยูตลอด
วัน. ครั้นเวลาเย็น อุบาสกเหลานั้นก็ฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา เมื่อพระศาสดา ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่บรรจงจัดไวใน
กลางแจงใกลพระคันกุฎี ตั้งแตมณฑปแหงธรรมสภา และเมื่อภิกษุสงฆ
เขาไปเฝานั่งใกลพระผูมีพระภาคเจาแลว เพื่อจะชําระอุโบสถใหสะอาด
และเพื่อจะพอกพูนโยนิโสมนสิการ จึงไมกลับไปยังพระนคร ประสงค
จะอยูในพระวิหารเทานั้น จึงเหลืออยู. ครั้งนั้น อุบาสกเหลานั้น ตาม
ประทีปน้ํามันเปนอันมาก เพื่อบูชาพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ แลว
เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวประคองอัญชลีแตภิกษุสงฆ นั่ง ณ
สวนสุดภิกษุสงฆ สังสนทนากันวา ขาแตทานผูเจริญ พวกเดียรถีย
เหลานี้กลาวยึดถือทิฏฐิตาง ๆ และเมื่อกลาวอยางนั้น บางคราวกลาววา
เที่ยง บางคราวกลาววาไมเที่ยง ไมตั้งอยูในทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง มีอุจเฉททิฏฐิเปนตน เปนเสมือนคนบา ยกยองทิฏฐิใหม ๆ วา สิ่งนี้เทานั้น
จริง สิ่งอื่นเปลา เดียรถียเหลานั้น ผูยึดถืออยางนั้น มีคติเปนอยางไร
อภิสัมปรายภพของพวกเขาเปนอยางไร. ก็สมัยนัน้ แมลงเมาเปนอันมาก
เมื่อตกลง ก็ตกลงที่ประทีปน้ํามันเหลานั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็สมัยนั้นแล แมลงเมาเปนอันมากตกลง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธิปาตกา แปลวา แมลงเมาซึ่งทาน
กลาววา สลภา ดังนี้ก็มี. จริงอยู แมลงเมาเหลานั้น ทานประสงคเอาวา
อธิปาตกา เพราะตกลงสูเปลวประทีป. บทวา อาปาตปริปาต แยกเปน
อาปาต ปริปาต อธิบายวา ตกลงทั่ว ๆ ตกลงรอบ ๆ คือหมุนตกลง
ตรงหนาแล แลวตกลง. อาจารยบางพวกกลาววา ตกลงรอบ ๆ ในทาง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 652

ไปมา. อธิบายวา ในทางที่มา เมื่อมีประทีปอยูในทางมาของตน ก็
ตกลง ๆ. บทวา อนย แปลวา ความไมเจริญ คือความทุกข. บทวา
พฺยสน แปลวา ความพินาศ. จริงอยู ดวยบทตน ทานแสดงถึงทุกข
ปางตาย ดวยบทหลัง ทานแสดงถึงความตายของแมลงเมาเหลานั้น. ใน
แมลงเมาเหลานั้น สัตวบางพวกตายพรอมกับการตกลง บางพวกก็ถึง
ทุกขปางตาย.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบถึงการที่แมลงเมาทั้งหลาย ไมรูประโยชนคนถึงความวอดวายไรประโยชน ดวยความพยายาม
ของตนนี้ จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึงความวอดวายของทิฏฐิคติกบุคคล โดยการถือผิดเหมือนแมลงเมาเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปาติธาวนฺติ น สารเมนฺติ ความวา
ไมถึงธรรมอันเปนสาระ ตางโดย ศีล สมาธิ ปญญา และวิมตุ ติ เปนตน
คือไมถึงโดยการตรัสรูสัจจะ ๔. แตเมื่อธรรมอันเปนสาระพรอมทั้งอุบาย
นั้น ยังดํารงอยูนั่นแหละ. พวกเขาเปนเสมือนเขาถึงธรรมอันเปนสาระนั้น
เพราะหวังธรรมเปนเครื่องหลุดพน ยอมแลนไป คือเลยไป ดวยทิฏฐิวิปลลาส อธิบายวา ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันธ ๕ วา เที่ยง งาม สุข
มีตัวตน. บทวา นว นว พนฺธน พฺรหู ยนฺติ ความวา ก็เมื่อยึดถืออยางนั้น
ชื่อวายอมพอกพูน คือขยายธรรมเปนเครื่องผูกใหม ๆ กลาวคือตัณหา
และทิฏฐิ. บทวา ปตนฺติ ปชฺโชตมิวาธิปาตา ทิฏเ สุเต อิติเหเก
นิวิฏา ความวา สมณพราหมณพวกหนึ่ง เพราะถูกเครื่องผูกคือตัณหา
และทิฏฐิผูกพันไวอยางนี้ จึงยึดถือในรูปารมณที่ตนเห็น คือในรูปารมณ
ที่ตนเห็นดวยจักขุวิญญาณของตน หรือดวยทิฏฐิทัสสนะของตนนั่นแล และ
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ในสัททารมณที่ตนไดยินมา ดวยเหตุเพียงไดยินไดฟงมาเทานั้นวา เพราะ
เหตุนั้นแล สิ่งนี้ยอมเปนอยางนี้โดยแนนอน ยึดถือโดยนัยมีอาทิวา สิ่ง
ทั้งปวงเที่ยงดวยการยึดถือผิด ๆ หรือเมื่อไมรูธรรมเปนเหตุสลัดออกที่เปน
ประโยชนโดยสวนเดียว ยอมตกไปในหลุมถานเพลิงถายเดียว กลาวคือ
ภพ ๓ ที่ไฟ ๑๑ กองมีราคะเปนตนลุกโชนแลว เหมือนแมลงเมาเหลานี้
ตกไปสูเปลวเพลิงนี้ฉะนั้น อธิบายวา เขาไมอาจจะเงยศีรษะขึ้นได จาก
หลุมถานเพลิงนั้น.
จบอรรถกถาอุปาติสูตรที่ ๙
๑๐. อุปปชชันติสูตร
วาดวยแสงหิ่งหอยกับแสงอาทิตย
[๑๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทาน
พระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก เพียงใด พวกอัญญเดียรถียยอ มเปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ยําเกรง และไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร เพียงนั้น แตเมื่อใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกอัญเดียรถียปริพาชก ยอมเปนผูอันมหาชนไม
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สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง และไมไดจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ ยอมเปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ยําเกรง และไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท จริงอยางนั้น ดูกอ นอานนท
จริงอยางนั้น ดูกอนอานนท พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไม
เสด็จอุบัติขึ้นโลกเพียงใด...แตเมื่อใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก...
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
หิ่งหอยนัน้ สงแสงสวางอยูชั่วเวลาพระอาทิตย
ยังไมขนึ้ เมื่อพระอาทิตยขึ้นไปแลว หิงหอยนั้นก็อับ
แสง และไมสวางไดเลย พวกเดียรถียสวางเหมือน
หิง่ หอยนั้น ตราบเทาที่พระสัมมาสัมพุทธเจายังไม
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก แตเมือ่ ใดพระสัมมาสัมพุทธเจา
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก เมือ่ นั้น พวกเดียรถียและแม
สาวกของพวกเดียรถียเหลานั้นยอมไมหมดจด พวก
เดียรถียมีทิฏฐิชั่วยอมไมพนไปจากทุกข.
จบอุปปชชันติสูตรที่ ๑๐
จบชัจจันธวรรคที่ ๖
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อรรถกถาอุปปชชันติสูตร
อุปปชชันติสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ยาวกีว แปลวา ตลอดกาลเพียงใด. บทวา ยโต ความวา
ในกาลใด คือตั้งแตเวลาใด หรือวาในกาลใด. ดวยบทวา เอวเมต
อานฺนท พระองคทรงแสดงวา อานนท ขอที่เธอกลาววา เมื่อตถาคต
อุบัติขึ้น ลาภและสักการะยอมเจริญยิ่งแกตถาคตและแกสาวกของตถาคต
เทานั้น สวนพวกเดียรถีย เปนผูไรเดช หมดรัศมี เสื่อมลาภและสักการะ
นั่นยอมเปนอยางนั้น ขอนั้นหากลายเปนอยางอื่นไม จริงอยู เมื่อจักร
รัตนะของพระเจาจักพรรดิปรากฏ สัตวโลกละจักรรัตนะ ไมทําการบูชา
สักการะและสัมมานะ ใหเปนไปในที่อื่น แตสัตวโลกทั้งมวลลวนสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา จักรรัตนะเทานั้น โดยภาวะทั้งปวง ดังนั้น แม
วิบากเปนเครื่องไหลออกเพียงเปนบุญที่ซานไปตามวัฏฏะ ก็ยังมีอานุภาพ
มากถึงเพียงนั้น จะตองกลาวไปไยเลา ถึงพุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ สังฆรัตนะ อันทรงไวซึ่งจํานวนคุณหาที่สุดหาประมาณมิได ซึ่งเปนเครื่อง
สนับสนุนพลังแหงบุญอันสงผลใหไปถึงพระนิพพาน.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ครัน้ ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ เมื่อพระอรหันต ๖๑ องค
บังเกิดขึ้นในโลกตามลําดับ จึงทรงสงพระอรหันต ๖๐ องค เพื่อจาริก
ไปตามชนบท พระองคเสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศ ใหชฎิล ๑,๐๐๐ คน
มีอุรุเวลกัสสปะเปนหัวหนา ดํารงอยูในพระอรหัต แวดลอมไปดวยพระอรหันตเหลานั้น ประทับนั่งที่สวนตาลหนุม ทําชนชาวอังคะและมคธ
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ซึ่งมีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข ประมาณได ๑๒๐,๐๐๐ คน ใหหยั่ง
ลงในพระศาสนาในคราวที่พระองคประทับอยู ณ กรุงราชคฤห. จําเดิมแต
นั้น ลาภและสักการะของเดียรถียทุกจําพวก ยอมกลับเสื่อมลงทีเดียว
โดยประการที่ลาภและสักการะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป แกพระผูมีพระภาคเจา
และภิกษุสงฆ. ภายหลังวันหนึ่ง ทานพระอานนทนั่งพักในที่พักกลางวัน
พิจารณาถึงสัมมาปฏิบัติ ของพระผูมีพระภาคเจาและพระอริยสงฆ เกิดปติ
และโสมนัส จึงรําพึงถึงขอปฏิบัติของเดียรถียเหลานั้นวา การปฏิบัติของ
พวกเดียรถียเปนอยางไรหนอ. ลําดับนั้น การปฏิบัติชั่วแมโดยประการ
ทั้งปวง ของพวกเดียรถียเหลานั้น ปรากฏแลวแกทานพระอานนท. ทาน
พระอานนทคิดวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ชื่อวามีอานุภาพมากถึงอยางนี้
ผูบรรลุพระบารมีอยางสูงสุด แหงอุปนิสัยของบุญ และสัมมาปฏิบัติ และ
เมื่อพระอริยสงฆยังทรงอยู พวกอัญเดียรถียเหลานี้ จึงปฏิบัติชั่วถึง
อยางนี้ ไมเคยทําบุญ เปนดังคนกําพรา จึงจักมีลาภ เปนผูอันเขา
สักการะอยางไร จึงเกิดความกรุณาในการเสื่อมลาภและสักการะของพวก
เดียรถียขึ้น ตอนั้น จึงไดกราบทูลความปริวิตกของตน แดพระผูมีพระภาคเจา โดยนัยมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยังไมเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพียงใด. ก็พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสกะเธอวา อานนท เธอมีความปริวิตกผิดไปแลว ดังนี้แลว
จึงตั้งพระศอขึ้นตรง เชนกับกลองทอง ทรงกระทําพระพักตรใหอิ่มเอิบ
อันงดงามปานดอกบัวที่บานสะพรั่ง ใหนาเลื่อมใสยิ่งนัก ทรงราเริงวา
ขอนั้นเปนอยางนั้น อานนท แลวทรงอํานวยตามคําของพระอานนท โดย
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นัยมีอาทิวา ยาวกีวฺจ ดังนี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล
ทานพระอานนท ฯ ล ฯ และพระภิกษุสงฆ ดังนี้เปนตน.
ครั้นเมื่อเกิดเหตุแหงเรื่องนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสปาเวรุชาดกวา แมในอดีตกาล เรายังไมอุบัติขึ้น ชนชั้นต่ําบางพวกไดความ
นับถือเปนอันมาก ตั้งแตเราอุบัติแลว อัญญเดียรถียเหลานัน้ ก็ไดเปนผู
เสื่อมลาภและสักการะ.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ซึ่งอรรถนี้วา ทิฏฐิคติกบุคคลมีสักการะและสัมมานะ ตลอดเวลา
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้นในโลก นับตั้งแตเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้นอุบัติแลว พวกเขาเหลานั้นก็เสื่อมลาภสักการะ
หมดรัศมี ไรเดช และพวกเขาไมพนจากทุกขไปได เพราะการปฏิบัติชั่ว
จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอภาสติ ตาว โส กิมิ ความวา หิงหอย
นั้นยังสวางรุงโรจนแผดแสงอยูเพียงนั้นนั่นแล. บทวา ยาว น อุณฺณมติ
ปภงฺกโร ความวา พระอาทิตยอันไดนามวา ปภังกร เพราะกระทําให
มีแสงสวางในขณะเดียวกัน ในมหาทวีปทั้ง ๔ ยังไมทอแสง คือยังไมขึ้น
ไปตราบใด. จริงอยู เมื่อพระอาทิตยยังไมขึ้น พวกหิ่งหอยก็ไดโอกาส
เปลี่ยนแสง เชนกับผลไมมีหนาม ยอมสงแสงในที่มืด. บทวา เวโรจนมฺหิ
อุคฺคเต หตปฺปโภ โหติ น จาป ภาสติ ความวา เมื่อพระอาทิตย อันได
นามวา วิโรจนะ เพราะมีสภาวะสองแสง โดยรัศมีแผออกพันดวงกําจัด
ความมืดโดยรอบขึ้นไปแลว หิงหอยหมดรัศมี ไรเดช เปนสีดํา ไมมี
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แสงสวาง ไมแผดแสง เหมือนความมืดในราตรี. บทวา เอว โอภาสิตเมว
ติตฺถิยาน ความวา หญิงหอยนั้น กอนแตพระอาทิตยขึ้น ยอมสองแสงฉันใด
พวกเดียรถียอ ันไดนามวา ตักกิกา เพราะยึดถือทิฏฐิ ดวยเหตุเพียงตริตรึก
กําหนด สวางคือตั้งสองแสงดวยเดชแหงลัทธิของตน ตราบเทาที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ยังไมเสด็จอุบัติขึ้นในโลก. บทวา น ตกฺกิกา สุชฺฌนฺติ
น จาป สาวกา ความวา ก็ในคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก ทิฏฐิคติกบุคคล ยอมไมบริสทุ ธิ์ ยอมไมงาม ทั้งสาวกของทิฏฐิคติกบุคคลเหลานั้น ก็ไมงาม ถึงกระนั้นก็ถูกกําจัดรัศมี ไมปรากฏเหมือน
ลูกศรที่ยิงไปในราตรี. อีกอยางหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจา ยังไมเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลกเพียงใด พวกเดียรถียก ็ยังแผดแสงโชติชวง ตามลัทธิของ
ตน หลังจากนั้นก็ไมมีแสง. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่พวกเดียรถียไม
บริสุทธิ์ ทั้งสาวกของเขาก็ไมบริสุทธิ์. เพราะพวกเดียรถียเหลานั้น กลาว
ธรรมวินัยไวไมดี ไรการปฏิบัติชอบ ยอมไมบริสุทธิ์จากสงสารไปได
เพราะคําสอนไมเปนเครื่องนําออกจากทุกข. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา ผูมี
ทิฏฐิชั่ว ยอมไมพนไปจากทุกข ดังนี้เปนตน. จริงอยู พวกเดียรถีย
ทั้งหลาย ชือ่ วาผูมีทิฏฐิชั่ว คือมีทิฏฐิอันยึดถือไวผิด ไดแกมีความเห็น
ผิด เพราะไมมีลัทธิตามความเปนจริง ไมสละทิฏฐินั้นแลว แมในกาล
ไหน ๆ ก็ไมพนไปจากทุกขในสงสารไดเลย.
จบอรรถกถาอุปปชชันติสตู รที่ ๒
จบชัจจันธวรรควรรณนาที่ ๖
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อายุสมโอสัชชนสูตร ๒. ปฏิสัลลานสูตร ๓. อาหุสูตร ๔. ปฐมกิรสูตร ๕. ทุติยกิรสูตร ๖. ติตถสูตร ๗. สุภูติสตู ร ๘. คณิกาสูตร๙. อุปาติสูตร ๑๐. อุปปชชันติสูตร และอรรถกถา.
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จูฬวรรคที่ ๗

๑. ปฐมภัททิยสูตร
วาดวยผูขามโอฆะไดแลว
[ ๑๘๗ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
พระสารีบุตร ชี้แจงใหทานพระลกุณฐกภัททิยะเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาโดยอเนกปริยาย ครั้งนั้นแล เมื่อ
ทานพระสารีบุตรชี้แจงใหทานพระลกุณรกภัททิยะใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาโดยอเนกปริยาย จิตของทานพระลกุณฐกภัททิยะหลุดพนแลวจากอาสวะเพราะไมถือมั่น พระผูมพี ระภาคเจาได
ทรงเห็นทานพระลกุณฐกภัตทิยะผูอันทานพระสารีบุตรชี้แจงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาโดยอเนกปริยาย จิตของ
ทานพระลกุณฐกภัททิยะหลุดพนแลวจากอาสวะเพราะไมถือมั่น.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
บุคคลผูพนวิเศษแลวในสิ่งทั้งปวงในเบื้องบนใน
เบื้องต่ํา ไมตามเห็นวา เราเปนนี้ บุคคลพนวิเศษ
แลวอยางนี้ ขามไดแลวซึ่งโอฆะที่ตนยังไมเคยขาม
เพื่อความไมเกิดอีก.
จบปฐมภัททิยสูตรที่ ๑
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จูฬวรรควรรณนาที่ ๗
อรรถกถาปฐมภัททิยสูตร
จูฬวรรค ปฐมภัททิยสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ภทฺทิโย ในคําวา ลกุณฺฏกภทฺทิย นี้ เปนชื่อของทานผูมี
อายุนั้น. ก็เพราะทานมีรูปรางเตี้ย เขาจึงจําทานไดวา ลกุณฏกภัททิยะ.
เลากันมาวา ทานเปนกุลบุตรชาวกรุงสาวัตถี มีทรัพยมาก มีโภคะ
มาก แตมีรปู รางไมนาเลื่อมใส มีวรรณะไมงาม ไมนาดุ คอม. วันหนึ่ง
เมื่อพระศาสดาประทับอยูในพระเชตวัน ทานพรอมดวยอุบาสก ไปยัง
วิหาร ฟงธรรมเทศนา กลับไดศรัทธา ไดบรรพชาอุปสมบทแลว เรียน
กัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา บําเพ็ญวิปสสนา บรรลุโสดาปตติผล
แลว. ในกาลนั้น เหลาภิกษุผูเสกขบุคคล โดยมากเขาไปหาทานพระสารีบุตร ขอกัมมัฏฐาน ขอฟงธรรมเทศนา ถามปญหาเพื่อมรรคเบื้องสูง.
ทานพระสารีบุตร เมื่อจะทําความประสงค ของทานเหลานั้นใหบริบูรณ
จึงบอกกัมมัฏฐานแสดงธรรม แกปญ
 หา. ภิกษุเหลานั้น พากเพียรพยายาม
อยู บางพวกบรรลุสกทาคามิผล บางพวกบรรลุอนาคามิผล บางพวก
บรรลุอรหัตผล บางพวกไดวิชา ๓ บางพวกไดอภิญญา ๖ บางพวก
ไดปฏิสัมภิทา ๔. ฝายทานลกุณฏกภัททิยะเห็นเหตุนั้นแลว ถึงเปนพระเสขบุคคล ก็รูจักกาล และกําหนดความที่ตนบกพรองในทางจิต เขาไปหา
พระธรรมเสนาบดี ไดรบั การปฏิสันถารแลว ขอใหแสดงธรรมเทศนา.
ฝายพระธรรมเสนาบดี ก็ไดแสดงธรรมอันเหมาะสมแกอัธยาศัยของทาน.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็สมัยนัน้ แล ทานพระสารีบุตร แสดงกะ
ทานลกุณฏกภัททิยะ ดวยธรรมีกถา โดยอเนกปริยายเปนตน.
*

*บาลีเปน ลกุณฐกภัททิยะ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกปริยาเยน ความวา ดวยเหตุมาก
มายอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ เบญจขันธ จึงเปนของไมเที่ยง แมเพราะ
เหตุนี้ เบญจขันธ จึงเปนทุกข แมเพราะเหตุนี้ เบญจขันธ จึงเปนอนัตตา.
บทวา ธมฺมิยา กถาย ไดแก ดวยธรรมีกถาอันประกาศความเกิดและดับ
ไปเปนตน แหงอุปาทานขันธ ๕. บทวา สนฺทสฺเสติ ไดแก แสดงโดยชอบ
ซึ่งลักษณะมี อนิจลักษณะเปนตน เหลานั้นนั่นแล และญาณมีอุทยัพพยญาณเปนตน คือแสดงโดยประจักษ ดุจเอามือจับ. บทวา สมาทเปติ ความวา ใหถือเอาโดยชอบ ซึ่งวิปสสนาอันมีลักษณะเปนอารมณ
ในลักษณะเหลานั้น คือ ใหถือเอา โดยประการที่จิตดําเนินไปตามวิถี.
บทวา สมุตฺเตเชติ ความวา เมื่อเริ่มวิปสสนา เมื่ออุทยัพพยญาณเปนตน
แหงสังขารปรากฏ ทานยอมยังวิปสสนาใหหยั่งลงสูวิถีอันเปนสายกลาง
โดยอนุวัตตามโพชฌงค ดวยการประคอง การขม และการพิจารณา
ตามเวลาแลวยังวิปสสนาจิตใหเกิดความอาจหาญโดยชอบ คือใหผองแผว
ดวยการทําวิปสสนาจิตใหหมดจด เพราะกระทําอินทรียใหหมดจด เหมือน
วิปสสนาญาณนํามาซึ่งความเปนธรรมชาติกลา ผองใส ฉะนั้น. บทวา
สมฺปหเสติ ความวา ยอมยังจิตใหราเริงโดยชอบ หรือใหยินดีดวยดี โดย
ความยินดีที่ไดมา โดยการเจริญวิปสสนา อันใหเปนไปอยูอยางนั้น ให
เปนไปโดยสม่ําเสมอ และโดยพลังแหงภาวนาที่จะพึงไดสูง ๆ ขึ้นไป.
บทวา อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมจุ ฺจิ ความวา เมื่อเธอพิจารณา
ลักษณะที่ถองแท ยังญาณใหเปนไปตามกระแสเทศนา เพราะเธอถึง
ความแกกลาแหงญาณตามอานุภาพเทศนาของพระเถระ และเพราะตน
สมบูรณดวยอุปนิสัย โดยประการที่พระธรรมเสนาบดีแสดงธรรม จิตของ
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ทานไมยึดอาสวะอะไร ๆ มีกามาสวะเปนตน หลุดพนโดยเด็ดขาด ตาม
ลําดับแหงมรรค อธิบายวา กระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ซึ่งอรรถนี้ กลาวคือทานพระลกุณฏกภัททิยะ ยินดีในพระอรหัตผลแลว จึงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทธฺ  ไดแก ในรูปธาตุ และอรูปธาตุ.
บทวา อโธ แปลวา ในกามธาตุ. บทวา สพฺพธิ แปลวา ในสังขารแม
ทั้งหมด. บทวา วิปฺปมุตฺโต ไดแก หลุดพนแลว โดยประการทั้งปวง ดวย
วิกขัมภนวิมุตติในสวนเบื้องตน และดวยสมุจเฉทวิมุตติ และปฏิปสสัทธิวิมุตติ ในสวนเบื้องปลาย. ก็ในบทเหลานั้น ดวยบทวา อุทฺธ วิปฺปมุตฺโต
นี้ ทรงแสดงถึงการละสังโยชน อันเปนสวนเบื้องสูง ๕. ดวยบทวา อโธ
วิปฺปมุตฺโต นี้ ทรงแสดงถึงการละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕. ดวย
คําวา สพฺพธิ วิปฺปมุตฺโต นี้ ทรงแสดงถึงการละอกุศลทั้งปวงที่เหลือ.
อีกอยางหนึ่ง. บทวา อุทฺธ เปนศัพทแสดงอนาคตกาล. บทวา อโธ
เปนศัพทแสดงอดีตกาล. ดวยศัพททั้งสองนั้นแหละ เปนอันถือเอา
ปจจุบันนัทธา เพราะเกี่ยวกับระหวางอดีตกาลกับอนาคตกาล. ในสอง
ศัพทนั้น ดวยอนาคตกาลศัพท เปนอันถือเอา ขันธ อายตนะ ธาตุ
อันเปนอนาคต. แมในบทที่เหลือ ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา สพฺพธิ ไดแก
ในภพทั้งปวงมีกามภพเปนตน. มีคําอธิบายดังตอไปนี้วา หลุดพนแลว
ในภพทั้งปวง ที่สงเคราะหดวย ๓ กาล อยางนี้ คืออนาคตกาล อดีตกาล
และปจจุบันนกาล. บทวา อยมหมสฺมีติ อนานุปสฺสิ ความวา ผูใด
หลุดพนอยางนี้ ผูนั้น ยอมไมตามเห็น ในรูปเวทนาเปนตน อยางนี้
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โดยสําคัญดวยอํานาจทิฏฐิและมานะวา เราเปนธรรมชื่อนี้ อธิบายวา ผูนั้น
ไมมีเหตุในทัสนะเชนนั้น. อีกอยางหนึ่ง. บทวา อยมหมสฺมตี ิ อนานุปสฺสิ นี้ เปนบทแสดงอุบายเครื่องบรรลุวิมุตติตามที่กลาวแลว. วิปสสนาอัน
เปนวุฏฐานคามิมีอันเปนสวนเบื้องตน อันกระทําความไมตั้งมั่น ดวยความ
สําคัญ อันมีสภาวะที่เปนไปในสังขารอันเปนไปในภูมิ ๓ ซึง่ สงเคราะห
ดวยกาล ๓ วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวของเราแลว เกิดขึ้น
อยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวของเรา ดังนี้
วิปสสนานั้น เปนปทัฏฐานของวิมุตติ. บทวา เอววิมุตฺโต อุทตาริ โอฆ
อติณฺณปุพฺพ อปุนพฺภวาย ความวา พระอรหันตผูหลุดพนแลว โดย
ประการทั้งปวง จากสังโยชน ๑๐ และจากอกุศลทั้งปวงดวยประการฉะนี้
ชื่อวา เปนผูขามโอฆะ ๔ อยางนี้ คือ โอฆะคือกาม ๑ โอฆะคือภพ ๑
โอฆะคือทิฏฐิ ๑ โอฆะคืออวิชชา ๑ ที่ตนยังไมเคยขาม แมในที่สุด
แหงความฝน ในกาลกอนแตการบรรลุอริยมรรค หรือขามขึ้น คือขามพน
โอฆะใหญ คือสงสารนั่นเอง โดยไมมีภพใหม คือโดยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ อธิบายวา ขามพน ดํารงอยูในฝง.
จบอรรถกถาปฐมภัททิยสูตรที่ ๑
๒. ทุติยภัททิยสูตร
วาดวยบุคคลตัดวัฏฏะไดแลวยอมสิ้นทุกข
[๑๔๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
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พระสารีบุตร สําคัญทานพระลกุณฐกภัททิยะวา เปนพระเสขะ จึง
ชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรา เริง ดวยธรรมีกถา
โดยอเนกปริยายยิ่งกวาประมาณ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นทานพระสารีบุตรสําคัญทานพระลกุณฐกภัททิยะวา เปนพระเสขะ ชี้แจงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา โดยอเนกปริยายยิ่ง
กวาประมาณ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
บุคคลตัดวัฏฏะไดแลว บรรลุถึงนิพพานอันเปน
สถานที่ไมมีตัณหา ตัณหาที่บคุ คลใหเหือดแหงแลว
ยอมไมไหลไป. วัฏฏะที่บุคคลตัดไดแลว ยอมไมเปน
ไป นีแ้ ลเปนที่สุดแหงทุกข.
จบทุติยภัททิยสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยภัททิยสูตร
ทุติยภัททิยสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เสโขติ มฺมาโน ไดแก สําคัญวา ทานพระภัททิยะนี้เปน
พระเสขะ. ในคํานั้น มีวจนัตถะดังตอไปนี้ ชื่อวาเสขะ เพราะยังตองศึกษา.
ศึกษาอะไร ? ศึกษาอธิศีล อธิจิต และอธิปญญา. อีกอยางหนึ่ง การ
ศึกษา ชื่อวาสิกขา การศึกษานั้นเปนปกติของผูนั้น เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา
ผูมีการศึกษา. จริงอยู ผูน ั้น ชื่อวา มีการศึกษาเปนปกติโดยสวนเดียว
เพราะมีการศึกษายังไมจบ และเพราะนอมใจไปในการศึกษานั้น แตมิใช
ผูจบการศึกษาเหมือนอยางพระอเสขะ ผูระงับการขวนขวายในการศึกษา
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นั้น ทั้งมิใชผูละทิ้งการศึกษา เหมือนชนมากมาย ผูไมนอมใจไปในการ
ศึกษานั้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาเสขะ เพราะเกิดสิกขา ๓ หรือมีใน
สิกขา ๓ นัน้ โดยอริยชาติ.
บทวา ภิยฺโยโส มตฺตาย แปลวา ยิ่งโดยประมาณ อธิบายวา ยิ่ง
เกินประมาณ.
จริงอยู ทานลกุณฏกภัททิยะ นั่งอยูตามเดิมนั่นแหละบรรลุธรรม
เครื่องสิ้นไปแหงอาสวะ ดวยโอวาทแรกตามวิธีดังกลาวในสูตรแรก. ฝาย
พระธรรมเสนาบดีไมทราบการบรรลุพระอรหัตนั้นของทาน โดยมิได
คํานึงถึง สําคัญวายังเปนพระเสขะอยูตามเดิม เหมือนบุรุษผูมีใจกวาง
ขวาง เขาขอนอยก็ใหมากฉะนั้น ยอมแสดงธรรมเพื่อสิ้นอาสวะ โดย
อเนกปริยายยิ่ง ๆ ขึ้นไปทีเดียว. ฝายทานลกุณฏกภัททิยะมิไดคิดวา บัดนี้
เราทํากิจเสร็จแลว จะมีประโยชนอะไรดวยโอวาทนี้ จึงพึงโดยเคารพ
เหมือนในกาลกอนทีเดียว เพราะความเคารพในพระสัทธรรม. พระผูมีพระภาคเจา ทรงเห็นดังนั้น ประทับนัง่ อยูในพระคันธกุฎีนั่นแหละ ทรงกระทําโดยที่พระธรรมเสนาบดี รูธรรมเปนที่สิ้นกิเลสของทาน ดวย
พุทธานุภาพ จึงทรงเปลงอุทานนี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เตน
โข ปน สมเยน เปนตน.
คําที่จะพึงกลาวในขอนั้น ขาพเจาไดกลาวไวแลวในอนันตรสูตร
นั้นแล.
ก็ในคาถามีวินิจฉัยดังตอไปนี้ บทวา อจฺเฉจฺฉิ วฏฏ ความวา
ตัดกิเลสวัฏไดเด็ดขาด ก็เมื่อตัดกิเลสวัฏไดแลว ก็เปนอันชื่อวาตัด
กัมมวัฏไดดวย. ตัณหาทานเรียกวา อาสา ความหวัง ในคําวา พฺยาคา
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นิราส นี้ พระนิพพาน ชื่อวา นิราสะ เพราะไมมีความหวัง ชื่อวา
พฺยาคา เพราะถึง คือบรรลุพระนิพพาน อันปราศจากความหวังนั้น
โดยพิเศษ. อธิบายวา เพราะบรรลุอรหัตมรรคแลว จึงชื่อวา บรรลุ
โดยเวนจากเหตุแหงความบรรลุอีก.
เพราะเหตุที่ตัณหาเปนเหตุเกิดแหงทุกข กิเลสชื่อวา อันทานยังละ
ไมไดดวยการละนั้น ยอมไมมี ฉะนั้นเมื่อจะแสดงการละตัณหาใหพิเศษ
แกทาน จึงตรัสคําวา ตัณหาที่บุคคลใหเหือดแหงแลว ยอมไมไหลไป
ดังนี้เปนตน.
คํานั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ แมน้ําคือตัณหา อันบุคคลใหเหือดแหง
โดยไมมีสวนเหลือ ดวยทํามรรคญาณที่ ๔ ใหเกิดขึ้น เหมือนแมน้ําใหญ
เหือดแหงไป เพราะปรากฏพระอาทิตยดวงที่ ๔ ในบัดนี้ ยอมไมไหลไป
คือ ตั้งแตนี้ไป ยอมไมเปนไป. ก็ตัณหาทานเรียกวา สริตา. อยางที่ทาน
กลาวไววา
โสมนัสทั้งหลาย อันซานไป และมีใยยางยอม
มีแกสัตว.
และวา ตัณหา อันชื่อวาสริตาซานไปในอารมณตาง ๆ ดุจเครือเถา. บทวา
ฉินฺน วฏฏ น วตฺตติ ความวา วัฏฏะอันขาดแลว ดวยการตัดขาด
กิเลสวัฏอยางนี้ กัมมวัฏที่ตัดขาด ดวยการใหถึงความไมเกิดขึ้นเปน
ธรรม และความไมมีวิบากเปนธรรม ยอมไมเปนไป คือยอมไมเกิด.
บทวา เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส ความวา ความไมเปนไป แหงกัมมวัฏ
เพราะกิเลสวัฏไมมีโดยประการทั้งปวงนั้น คือความไมเกิดขึ้นแหงวิปาก-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 668

วัฏตอไป โดยสวนเดียวแท ๆ เปนที่สุด เปนเขตกําหนด เปนภาวะ
ที่หมุนเวียน ของสังสารทุกข แมทั้งสิ้น.
จบอรรถกถาทุติยภัททิยสูตรที่ ๒
๓. ปฐมกามสูตร
วาดวยสัตวผูตองของอยูในกาม
[ ๑๔๙ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มนุษย
ทั้งหลายในพระนครสาวัตถี โดยมากเปนผูของแลวในกามเกินเวลา เปน
ผูกําหนัดแลว ยินดีแลว รักใครแลว หมกมุนแลว พัวพันแลว มืดมน
มัวเมาอยูในกามทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา ภิกษุเปนอันมาก
นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นเที่ยว
บิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี กลับจากบิณฑบาตในภายหลังภัตแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส มนุษยทงั้ หลายในพระนครสาวัตถี
โดยมากเปนผูของแลวในกามเกินเวลา เปนผูกําหนัดแลว ยินดีแลว
หมกมุนแลว พัวพันแลว มืดมนมัวเมาอยูในกามทั้งหลาย.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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สัตวทั้งหลายของแลวในกาม ของแลวในกาม
ดวยธรรมเปนเครื่องของ ไมเห็นโทษในสังโยชน
ของแลวในธรรม เปนเครื่องของคือสังโยชน พึง
ขามโอฆะอันกวางใหญไมไดเลย.
จบปฐมกามสูตรที่ ๓
อรรถกถาปฐมกามสูตร
ปฐมกามสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กาเมสุ ไดแก ในวัตถุกาม. บทวา อติเวล ไดแก เกินเวลา.
บทวา สตฺตา ไดแก สัตว อธิบายวาผูติด คือ ของ โดยไมเห็นโทษแมที่
มีอยู ระลึกถึงแตความยินดี ติดของ เพราะมากไปดวยอโยนิโสมนสิการ.
บทวา รตฺตา ชื่อวา กําหนัดแลว กําหนัดนักแลวดวยฉันทราคะ อัน
เปนเครื่องทําจิตใหเปลี่ยนแปลง เหมือนผาเปลี่ยนไปดวยการยอมสีฉะนั้น.
บทวา คิทฺธา ความวา ติด คือ ถึงความกําหนัด โดยการเพง ซึ่งมีความ
หวังเปนสภาวะ. บทวา คธิตา ความวา เกี่ยวเนื่องในกามนั้น เพราะเปน
ภาวะที่เปลื้องไดยาก ดุจรอยรัดไว. บทวา มุจฺฉติ า ความวา ไมมีกิจ
อยางอื่น คือ ถึงความหมกมุนงมงาย ดวยอํานาจกิเลส ดุจคนสลบฉะนั้น.
บทวา อชฺโฌปนฺนา ความวา กลืนใหสําเร็จตั้งอยู ทําใหเหมือนสิ่งที่
ไมทั่วไปแกผูอื่น. บทวา สมฺมตฺตกชาตา ความวา ถึงความเปนผูดื่มด่ํา
ในกามทั้งหลาย คือเปนผูมัวเมา เมามาย ในสุขเวทนามีประมาณนอย.
บาลีวา สมฺโมทกชาตา ดังนี้ก็มี อธิบายวา เกิดความบันเทิงใจ คือ
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เกิดความราเริงใจ ดวยบทแมทั้งหมด ทานกลาวถึงความที่ชนเหลานั้น
หมกมุนดวยตัณหานั่นเอง ก็ในสูตรนี้ คําตนทานกลาววา กาเมสุ แลว
กลาวซ้ําวา กาเมสุ อีก ก็เพื่อแสดงวาสัตวเหลานั้นมีจิตนอมไปในกาม
นั้น. ดวยคํานั้น ทานแสดงวา สัตวเหลานั้น เปนผูพรั่งพรอมดวยกามคุณ ในทุกอิริยาบถอยูในเวลานั้น.
เลากันมาวา สมัยนั้น เวนพระอริยสาวกเสีย ชาวกรุงสาวัตถี
ทั้งหมด ตางโฆษณาถึงการเลนมหรสพ ตระเตรียมพื้นที่การเลนไปตาม
กําลังสมบัติที่มี กินดื่มบริโภคกามทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ บําเรออินทรีย
ถึงความดื่มดําในกามทั้งหลาย. พวกภิกษุทั้งหลาย พากันเที่ยวบิณฑบาต
ในกรุงสาวัตถี เห็นมนุษยในเรือนนั้น ๆ และในสวนเปนที่รื่นรมยเปนตน
พากันโฆษณาการเลนมหรสพ มีจิตนอมไปในกาม ปฏิบัตอิ ยางนั้นอยู
พากันคิดวา เราจักไปวิหาร ไดฟงธรรมเทศนาอันละเอียดสุขุม ดังนี้
แลว จึงกราบทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา อถ โข สมฺพหุลา ภิกขู ฯ เป ฯ กาเมสุ วิหรนฺติ ดังนี้.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ถึงความที่มนุษยเหลานั้น ไมเห็นโทษในกามทั้งหลาย ที่นากลัว
อดกลั้นไมไดและมีผลเผ็ดรอน มีที่เลนอันนารื่นรมย มีความเรารอนมาก
อันความพินาศเปนอเนกติดตามผูกพันนี้ จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันประกาศโทษแหงกามและกิเลส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเมสุ สตฺตา ความวา ผูกําหนัด
มัวเมา ของ ซานไป ติด พัวพัน ประกอบ ในวัตถุกาม ดวยกิเลสกาม
บทวา กามสงฺคสตฺตา ความวา ชื่อวาผูของ คือมาของดวยเครื่องของ
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คือราคะ และดวยเครื่องของคือ ทิฏฐิ มานะ โทสะ และอวิชชา ในวัตถุกาม ดวยความติดในกามนั้นนั่นแล. บทวา สโยชเน วชฺชมปสฺสมานา
ความวา ไมเห็นโทษ คือโทสะ ไดแก อาทีนพ อันชื่อวามีวัฏทุกขเปนมูล
เปนตน เพราะมีปกติเห็นตามความยินดี ในธรรมอันเปนเครื่องประกอบ
สัตวไวในกิเลส มีกามราคะเปนตน อันไดนามวา สังโยชน เพราะประกอบ
คือลามกัมมวัฏ ดวยวิปากวัฏ หรือภพเปนตน ดวยภพอื่นเปนตน หรือ
สัตวทั้งหลายดวยทุกข. บทวา น หิ ชาตุ สโยชนสงฺคสตฺตา โอฆ
ตเรยฺยุ วิปุล มหนฺต ความวา สัตวทั้งหลายผูของอยูในธรรมเปนเครื่อง
ของ อันมีสังโยชนเปนสภาวะ เพราะไมมีการเห็นโทษอยางนี้ หรือของ
อยูในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ อันเปนอารมณแหงธรรมเปนเครื่องของ
เหลานั้น ดวยธรรมเปนเครื่องของกลาวคือสังโยชน ในกาลไหน ๆ ก็ขาม
ไมได ซึ่งโอฆะมีกามเปนตน อันชือ่ วา กวางขวาง แนนหนา และใหญ
หรือโอฆะคือสงสารนั่นเอง เพราะมีอารมณกวางขวาง และหากาลเบื้องตน
มิได อธิบายวา ไมพึงถึงฝงแหงโอฆะนั้น โดยสวนเดียวนั่นเอง.
จบอรรถกถาปฐมกามสูตรที่ ๓
๔. ทุติยกามสูตร
วาดวยผูมืดมนเพราะกาม
[๑๕๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มนุษย
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ทั้งหลายในพระนครสาวัตถีโดยมากเปนผูของแลวในกามเกินเวลา เปนผู
กําหนัดแลว ยินดีแลว รักใครแลว หมกมุนแลว พัวพันแลว มืดมน
มัวเมาอยูในกามทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรง
นุงแลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ได
ทรงเห็นพวกมนุษยในพระนครสาวัตถีโดยมาก เปนผูของแลวในกามทั้งหลาย กําหนัดแลว ยินดีแลว รักใครแลว หมกมุนแลว พัวพันแลว
มืดมน มัวเมาอยูในกามทั้งหลาย.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
สัตวทั้งหลายผูมืดมนเพราะกาม ถูกตัณหาซึ่ง
เปนดุจขายปกคลุมไวแลว
ถูกเครื่องมุงคือตัณหา
ปกปดไวแลว ถูกกิเลสและเทวบุตรมารผูกพันไวแลว
ยอมไปสูชราและมรณะ เหมือนปลาในปากไซ
เหมือนลูกโคที่ยังดื่มนม ไปตามแมโค ฉะนั้น.
จบทุติยกามสูตรที่ ๔
อรรถกถาทุติยกามสูตร
ทุติยกามสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อนฺธีกตา ความวา ขึ้นชื่อวากาม ยอมทําผูไมมืดมนให
มืดมน. เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา
คนโลภยอมไมรูอรรถ คนโลภยอมไมเห็นธรรม
ความโลภยอมครอบงํานรชน ในคราวที่เขามีความมืด.
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เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อันธีกตา เพราะถูกกามกระทํา ผูไมมืด
ใหเปนคนมืด. คําที่เหลือ มีนัยดังกลาวแลวในสูตรติดตอกันนั่นเอง. ก็ใน
สูตรนั้น พวกภิกษุเห็นความเปนไปของมนุษย จึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา. ในสูตรมีความแปลกกันเทานี้วา พระผูมีพระภาคเจาทรง
เห็นดวยพระองคเองทีเดียว.
พระศาสดาเสด็จออกจากกรุงสาวัตถี เสด็จไปยังพระเชตวัน ใน
ระหวางทาง ทรงทอดพระเนตรเห็นปลาเปนจํานวนมาก ไมสามารถจะ
เขาไปสูไซ ที่พวกชาวประมงดักไว ในแมน้ําอจิรวดี ครั้นตอมาไดทรง
เห็นลูกโคที่ยังไมทิ้งนมตัวหนึ่ง รองวาโค ติดตามแมโคไป ยื่นคอเขาไป
เพื่อดื่มน้ํานม นอมปากเขาไปในระหวางขาแมโค. ลําดับนัน้ พระผูม-ี
พระภาคเจาเสด็จเขาไปยังวิหาร ลางพระบาททั้งสองแลว ประทับนั่งบน
บวรพุทธอาสนที่บรรจงจัดไว ทรงถือเอาเรื่อง ๒ เรื่องขางหลัง โดยเปน
อุปมาของเรื่องกอน จึงทรงเปลงอุทานนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามนฺธา ไดแก กระทําความมืดมน
ในวัตถุกาม ดวยกิเลสกาม ไมใหมองเห็น. บทวา ชาลสฺฉนฺนา
ความวา ดาดาษ พัวพัน ไดแก ถูกตัณหา อันเปนดังขายครอบงํา
เพราะเกิดขึ้นสืบ ๆ ไปโดยภพ อารมณเบื้องต่ําและเบื้องสูง ในอัตภาพของ
ตนและของผูอื่น ในอายตนะภายในและภายนอก และในธรรมอันอาศัย
อายตนะภายในภายนอกนั้น อันตางดวยธรรมหลายประเภท โดยกาลมี
อดีตกาลเปนตน และนํามาซึ่งอนัตถะแกบุคคลผูหมกอยูภายใน เหมือน
หวงน้ําใหญ ที่แวดลอมไปดวยตาขาย ที่มีชองอันละเอียด. บทวา ตณฺหา-
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ฉทนฉาทิตา ไดแก อันเขาปกปด คือบังไวดวยเครื่องมุงบังคือตัณหา
เหมือนน้ําที่สาหรายปกปดไว ฉะนั้น. แมดวย ๒ บทนี้ ทานก็แสดงถึง
การนํากุศลจิต ที่กามฉันทนิวรณกั้นไว. บทวา ปมตฺตพนฺธุนา พนฺธา
ไดแก ผูอันกิเลสมาร และเทวบุตรมาร ผูกพันไว. จริงอยู บุคคลที่ถูก
กิเลสมารผูกพันไว ดวยอารมณใด ก็เปนอันชื่อวา ถูกเทวบุตรมรผูกพัน
ไวดวยอารมณนั้น. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
ดูกอนสมณะ เราจักผูกทานไว ดวยบวงคือใจ
อันเปนที่ทองเที่ยวไปในกลางหาว ทานยังไมพนจาก
บวงของเรา.
บททั้งสามคือ นมุจิ กณฺโห ปมตฺตพนฺธุ เปนชื่อของมาร. เพราะ
แมเทวบุตรมาร ก็ชื่อวา ปมตฺตพนฺธุ เพราะผูกสัตวผูประมาทไว ดวย
ความพินาศ เหมือนกิเลสมาร ฉะนัน้ . อาจารยบางพวกกลาววา ปมตฺตา
พนฺธเน พทฺธา ดังนี้ก็มี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พนฺธเน ความวา ในเครื่องผูกคือกามคุณ. บทวา พทฺธา ไดแก ที่ถูกกําหนดไว. เปรียบเหมือนละไร ? เปรียบ
เหมือนปลาในปากไซ อธิบายวา ปลาทั้งหลาย เขาไปยังปากไซที่ชาว
ประมงดักไว เปนปลาที่ติดไซ ยอมไปคือถึงความตายฉันใด สัตวเหลานี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูกผูกพันไวดวยเครื่องผูกคือกามคุณ ที่มารดักไว
ยอมเขาถึงชราและมรณะทีเดียว เหมือนลูกโคที่ยังไมทิ้งนม ติดตาม
แมโคไปฉะนั้น อธิบายวา เหมือนโครุนตัวยังไมทิ้งนม ยอมติดตาม
คือไปตามแมของตัว ไมติดตามโคตัวอื่น ฉันใด สัตวที่ผูกพันไวดวยเครื่อง
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ผูกคือมาร ก็ฉันนั้น เมือ่ หมุนเวียนไปในสงสาร ยอมติดตามคือไปตาม
มรณะถายเดียว ไมไปตามอมตนิพพาน อันไดแก ไมตาย.
จบอรรถกถาทุติยกามสูตรที่ ๔
๕. ลกุณฐกภัททิยสูตร
วาดวยรถคืออัตภาพ
[๑๕๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
พระลกุณฐกภัททิยะกําลังเดินมาขางหลังของภิกษุเปนอันมาก เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นทานพระลกุณฐกภัททิยะเปนคนคอม มีผิวพรรณทราม ไมนาดู พวกภิกษุดูหมิ่น
โดยมาก เดินมาขางหลังของภิกษุเปนอันมากแตไกล ครั้นแลวตรัสถาม
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นภิกษุนั่น เปนคน
คอม มีผิวพรรณทราม ไมนาดู พวกภิกษุดูหมิ่นโดยมาก กําลังเดินมา
ขางหลังๆ ของภิกษุเปนอันมากแตไกลหรือไม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
เห็นแลว พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ก็
สมาบัติที่ภิกษุนั้นไมเคยเขาแลว ไมใชหาไดงาย ภิกษุนั้นทําใหแจงซึ่งที่
สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
รถคืออัตภาพ มีศีลอันหาโทษมิไดเปนองคประธาน มีหลังคาคือบริขารขาว มีกําคือสติอันเดียว
แลนไปอยู เชาดูรถคืออัตภาพนั้นอันหาทุกขมิได
มีกระแสตัณหาอันตัดขาดแลว หาเครื่องผูกมิได
แลนไปอยู.
จบลกุณฐกภัททิยสูตรที่ ๕
อรรถกถาลกุณฐกภัททิยสูตร
ลกุณฐกภัททิยสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สมฺพหุลาน ภิกฺขูน ปฏิโต ปฏิโต ความวา วันหนึ่ง
ทานพระลกุณฐกภัททิยะ พรอมดวยภิกษุเปนอันมากเที่ยวบิณฑบาตใน
ละแวกบาน ฉันภัตตาหารเสร็จแลว ลางบาตรใสถลก คลองไวที่บา จีบ
จีวร พาดจีวรแมนั้นไวบาซาย มีการกาวไป ถอยกลับ แลดู เหลียวดู
คู เหยียด นาเลื่อมใส มีนัยนตาทอดลง สมบูรณดวยอิริยาบถ เปนเหมือน
ประกาศความไพบูลยดวยสติและปญญาของตน ตั้งสติสัมปชัญญะไวมั่น
มีจิตเปนสมาธิ ทอดเทากาวยางไป และเมื่อจะไปก็ตามหลังภิกษุทั้งหลาย
ไป ไมปะปนดวยภิกษุเหลานั้น. เพราะเหตุไร ? เพราะเปนผูอยูดวยการ
ไมคลุกคลี. อนึ่ง ปุถุชนทั้งหลาย ยอมดูหมิ่นรูปของทานวา นาดูหมิ่น
เปนที่ตั้งแหงความดูหมิ่น. พระเถระทราบดังนั้น จึงเดินไปขางหลัง ดวย
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คิดวา ภิกษุเหลานี้อยาไดประสบบาป เพราะอาศัยเราแล. ภิกษุเหลานั้น
และพระเถระ ถึงกรุงสาวัตถี เขาไปยังวิหาร เขาเฝาพระศาสดาถึงที่
ประทับดวยประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เตน โข ปน
สมเยน อายสฺมา ลกุณฺฏกภทฺทิโย ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุพฺพณฺณ ไดแก รูปนาเกลียด. ดวย
คํานั้น ทรงแสดงถึงทาน ไมมีการถึงพรอมดวยวรรณะ (รูป) และถึง
พรอมดวยทรวดทรง. บทวา ทุทฺทสิก แปลวา เห็นเขาไมนาเลื่อมใส.
ดวยบทนั้น แสดงถึงทานไมมีความสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ และความ
สมบูรณดวยอาการ. บทวา โอโกฏิมก แปลวา เตี้ย. ดวยคํานี้ ทรง
แสดงถึงทานไมมีความสมบูรณดวยสวนสูง. บทวา เยภุยเฺ ยน ภิกขฺ ูน
ปริภูตรูป ไดแก ผูมีรูปรางอันภิกษุปุถุชนทั้งหลาย ดูหมิ่น. ภิกษุปุถุชน
บางพวก เชนพระฉัพพัคคียเปนตน เมื่อไมรูคุณของทาน จับ ลูบคลํา
เลน ที่มือและใบหูเปนตน ดูหมิ่น พระอริยเจา หรือกัลยาณปุถุชนหา
ดูหมิ่นไม.
บทวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ความวา ตรัสเรียกภิกษุมาทําไม ? เพื่อ
ประกาศคุณของพระเถระ. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระดําริ
อยางนี้วา ภิกษุเหลานี้ไมรูวาบุตรเรามีอานุภาพมาก เพราะเหตุนั้น จึงพา
กันดูหมิ่นเธอ ขอนั้นจักเปนไปเพื่อสิ่งมิใชประโยชน เพื่อทุกข ตลอดกาล
นานแกภิกษุเหลานั้น เอาเถอะ เราจักประกาศคุณของภิกษุนี้ แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวจักปลดเปลื้องเธอใหพนจากความดูหมิ่น.
บทวา ปสฺสถ โน แปลวา พวกเธอจงดูนะ. บทวา น จ สา
สมาปตฺติ สุลภรูปา ยา เตน ภิกฺขุนา อสมาปนฺนปุพฺพา ความวา ชื่อ
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สมาบัติอยางใดอยางหนึ่ง อันทั่วไปแกพระสาวก มีประเภทอยางนี้คือ
รูปสมาบัติ อรูปสมาบัติ พรหมวิหารสมาบัติ นิโรธสมาบัติ และผลสมาบัติ
ในสมาบัติเหลานั้น สมาบัติแมอยางหนึ่ง ไมใชไดโดยงาย คือไดโดยยาก.
ภิกษุลกุณฐกภัททิยะนั้น ไมเคยเขาสมาบัตินั้น ไมมีเลย. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศความที่พระเถระนั้นมีฤทธิ์มาก ใน
คําที่ตรัสไววา มหิทฺธิโก มหานุภาโว บัดนี้ เพื่อจะประกาศความที่ทาน
มีอานุภาพมาก จึงตรัสคํามีอาทิวา ยสฺส จตฺถาย ดังนี้. คํานั้นมีนัยดัง
กลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
ก็ในคําเหลานั้น ดวยคําวา เอโส ภิกขฺ เว ภิกฺเข เปนตน พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงแสดงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ไมใชเปนภิกษุพอดี
พอราย ใคร ๆไมควรดูหมิ่นดวยเหตุเพียงเทานี้วา เปนผูมีรูปนาเกลียด
ไมนาดู เตี้ย และวาเดินตามหลังภิกษุทั้งหลาย โดยที่แทเปนภิกษุมีฤทธิ์
มาก มีอานุภาพมาก ความจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระสาวกพึงถึง สิ่งนั้น
ทั้งหมดภิกษุนั้นถึงแลวโดยลําดับ เพราะฉะนั้น พึงทําภิกษุนั้นใหเปนที่
หนักแนนดุจฉัตรหิน แลวจึงแลดู ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนสุขตลอด
กาลนานแกเธอทั้งหลาย.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ซึ่งกองแหงคุณ ของทานลกุณฐกภัททิยะตางโดยคุณมีความเปน
ผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากเปนตนนี้ จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดง
ความนั้น.
โทษทานเรียกวา เอละ ในบทวา เนลงฺโค นี้ ในพระคาถานั้น.
โทษของคํานั้นไมมี เหตุนั้น คํานั้นจึงชื่อวาเนล. ก็ เนละ นัน้ คืออะไร ?
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คือศีลที่บริสุทธิ์ดวยดี. จริงอยู ศีลที่บริสุทธิ์ดวยดีนั้น ทานประสงควาเนละ
ในพระคาถานี้ เพราะอรรถวาไมมีโทษ. ภิกษุชื่อวา เนลังคะ เพราะมี
องคอันเปนประธานอันหาโทษมิได. เชื่อมความดวยคําที่ทานกลาวไว
ดวยรถ. เพราะฉะนั้น อธิบายวา ผูมีองคคือศีลอันบริสุทธิ์ดวยดี. จริงอยู
ศีลที่สัมปยุตดวยอรหัตผล ทานประสงคเอาในที่นี้. อัตภาพดุจรถ ชื่อวา
เสตปจฺฉาโท เพราะมีหลังคาสีขาว. บทวา ปจฺฉาโท ไดแก ผากัมพล
เปนตน ทีล่ าดไวบนหลังรถ. ก็รถคืออัตภาพนั้น มีสีขาวก็ดี มีสีแดง
และสีเขียวเปนตน อยางใดอยางหนึ่งก็ดี เพราะมีภาวะขาวหมดจดดวยดี
แตในที่นี้ทานกลาววา เสตปจฺฉาโท มีหลังคาขาว เพราะอาศัยภาวะที่
บริสุทธิ์ดวยดี เหตุประสงคเอาความหลุดพนดวยอรหัตผล เหมือนอุปมา
อยางใดอยางหนึ่งวา รถมีเครื่องบริขารขาว. กําอันหนึ่ง คือสติ ของรถ
นั้นมีอยู เหตุนั้น รถนั้นชื่อวามีกําอันเดียว. บทวา วตฺตติ แปลวา ยอม
เปนไป. ดวยบทวา รโถ นี้ พระองคตรัสหมายถึงอัตภาพของพระเถระ.
บทวา อนีฆ แปลวา ไมมีทุกข อธิบายวา เวนจากความกําเริบแหงกิเลส
ดุจยานที่เวนจากความสั่นฉะนั้น. บทวา อายนฺต ไดแก มาขางหลัง ขาง
หลังของภิกษุเปนอันมาก. บทวา ฉินฺนโสต ไดแก ตัดกระแสแลว. จริง
อยู กระแสแหงเนยใส และน้ํามันเปนตน ทีฉ่ าบทาที่หัวเพลาและดุม
ไหลไปคือบาไป เพื่อใหรถตามปกติแลนไปสะดวก เพราะฉะนั้น
รถนั้นจึงชื่อวามีกระแสยังไมขาด. แตรถนี้ เปนอันชื่อวาขาดกระแสแลว
เพราะละกระแสกิเลส ๓๖ ไดเด็ดขาด. ซึ่งรถที่ขาดกระแสแลวนั้น.
ชื่อวา อพนฺธโน เพราะรถนั้นไมมีเครื่องผูก. จริงอยู เครื่องผูกทั้งหลาย
ของรถที่มีเครื่องปรุงพรอมกับเพลา ยอมมีมากเพื่อทําไมใหรถนั้นคลอน
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แคลน ดวยเหตุนั้น รถนัน้ จึงชื่อวามีเครื่องผูก. แตรถนี้ชื่อวาไมมีเครื่อง
ผูก เพราะเครื่องผูกคือสังโยชนทั้งปวง หมดสิ้นไปโดยไมเหลือ. ซึ่งรถ
อันไมมีเครื่องผูกนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงไดรับโสมนัส ดวยคุณของ
พระเถระ จึงตรัสเรียกพระองคดวยพระดํารัสวา เชิญดู.
ดังนั้น พระศาสดาทรงแสดงทานลกุณฐกภัททิยะ ใหเปนผูมีจักร
ดวยดี โดยกอรหัตผลขึ้นเปนประธาน ใหเปนผูมีสิ่งกําบังอันขามพนดวยดี
ดวยวิมุตติอันสัมปยุตดวยอรหัตผล ใหเปนผูมีกําบังดวยดี ดวยสติอันตั้งมั่น
ดวยดี ใหเปนผูไมกําเริบ เพราะกิเลสเครื่องกําเริบไมมี ใหเปนผูไมมี
กิเลสเครื่องไลทา เพราะเครื่องไลทาคือตัณหาไมมี ใหเปนผูไมมีกิเลส
เครื่องผูกพัน เพราะไมมีสังโยชนเปนตน ใหเปนดุจรถเทียมดวยมาอาชาไนย อันประกอบดวยดีแลว อันมีเครื่องปรุงดีแลว.
จบอรรถกถาลกุณฐกภัททิยสูตรที่ ๕
๖. ตัณหักขยสูตร
วาดวยทานที่สิ้นแลวจากเครื่องผูก
[๑๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
พระอัญญาโกณฑัญญะนั่งคูบัลลังก ตัง้ กายตรง พิจารณาซึ่งความสิ้นตัณหา
อยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นทานพระอัญญาโกณฑัญญะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง พิจารณาเห็นซึ่งความหลุดพน
เพราะความสิ้นตัณหาอยูในที่ไมไกล.
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงได
ทรงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
พระอริยบุคคลใดไมมีอวิชชาอันเปนมูลราก ไมมี
แผนดิน คืออาสวะ นิวรณ และอโยนิโสมนสิการ
ไมมีเถาวัลย คือมานะและอติมานะเปนตน ใบ คือ
ความมัวเมา ประมาท มายา และสาเถยยะเปนตน
จะมีแตที่ไหน ใครเลาจะควรนินทาพระอริยบุคคลนัน้
ผูเปนนักปราชญ ผูพนแลวจากเครื่องผูก แมเทวดา
ก็ชม ถึงพรหมก็ยอมสรรเสริญพระอริยบุคคลนั้น.
จบตัณหักขยสูตรที่ ๖
อรรถกถาตัณหักขยสูตร
ตัณหักขยสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โกณฺฑฺโ ในบทวา อฺาโกณฺฑฺโ นี้ เปนชื่อของ
ทานที่มาโดยโคตร. ก็ในบรรดาสาวกทั้งหลาย พระเถระปรากฏในพระศาสนาวา อัญญาโกณฑัญญะนั่นแล โดยคําอุทานที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไววา อฺาสิ วต โภ โกณฺฑฺโ เพราะตรัสรูอริยสัจ ๔ กอนพระสาวกทั้งหมด.
บทวา ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ ชื่อวา ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา
เพราะเปนที่สิ้นตัณหา คือเปนที่ละตัณหา ไดแก พระนิพพาน ความ
หลุดพนในเพราะความสิ้นไปแหงตัณหานั้น. อีกอยางหนึ่ง อริยมรรค
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ชื่อวาธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา เพราะเปนเหตุสิ้นคือเปนเหตุละตัณหา.
ชื่อวาตัณหาสังขยวิมุตติ เพราะวิมุตติเปนผลหรือเปนที่สุด แหงอริยมรรค
โดยนิปปริยาย ไดแกสมาบัติอันสัมปยุตดวยอรหัตผล. เปนผูนั่งพิจารณา
สมาบัติอันสัมปยุตดวยอรหัตนั้น. จริงอยู ทานพระอัญญาโกณฑัญญะนี้
เขาผลสมาบัติมาก. เพราะฉะนั้น แมในที่นี้ทานก็ไดทําอยางนี้.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคครั้นทรงทราบ การ
พิจารณาอรหัตผล ของพระอัญญาโกณฑัญญะนี้แลว จึงทรงเปลงอุทานนี้
อันแสดงถึงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส มูล ฉมา นตฺถิ ความวา พระอริยบุคคลใด ไมมีอวิชชาอันเปนดุจรากของตนไมคืออัตภาพ และไมมี
แผนดิน กลาวคือ อาสวะ นีวรณ และอโยนิโสมนสิการ อันเปนที่ตั้ง
อาศัยของอวิชชานั่นเอง เพราะถอนขึ้นไดดวยอรหัตมรรค. พึงทราบ
สัมพันธบท ในบทวา ปณฺณา นตฺถิ กุโต ลตา นีว้ า เครือเถาไมมี ใบไมจะมีแตที่ไหน. อธิบายวา แมเครือเถา กลาวคือกิ่งใหญกิ่งนอยเปนตน
อันตางดวยมานะและอติมานะเปนตน ยอมไมมี ใบไมคือ มทะ ปมาทะ
มายา และสาไถยเปนตน จักมีแตที่ไหนเลา. อีกอยางหนึ่ง. บทวา
ปณฺณา นตฺถิ กุโต ลตา ความวา เมื่อหนอไมงอกงามขึ้น ใบไมก็
บังเกิดขึ้นกอน ภายหลัง ทานกลาวตั้งชื่อวา ลตา คือ กิ่งใหญ กิ่งนอย.
ในคํานั้น มูลคืออวิชชา และกิเลสมีอาสวะเปนตน อันเปนที่ตั้งอาศัยของ
มูลคืออวิชชานั้น ยอมไมมีแกตนไม คืออัตภาพใด อันควรแกการเกิด
ขึ้น ในเมื่อไมมีการเจริญอริยมรรค เพราะเจริญอริยมรรคแลว. ก็ในที่นี้
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ดวยมูลศัพทนั่นเอง พึงทราบวาทานถือเอา แมภาวะที่กรรมอันเปนที่ตั้ง
แหงพืช เพราะเปนเหตุแหงมูลนั่นเอง. ก็เมื่อพืชคือกรรมไมมี หนอคือ
วิญญาณ ซึง่ มีพืช คือกรรมเปนเครื่องหมาย และ ใบ กิ่ง มี นามรูป
สฬายตนะเปนตน เปนอาทิ อันมีหนอคือวิญญาณเปนเครื่องหมาย จักไม
บังเกิดขึ้นเลย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระอริยบุคคลใดไมมี
อวิชชาเปนมูลราก ไมมีเครือเถาคือมานะเปนตน ใบคือความมัวเมาเปนตน
จักมีแตที่ไหน. บทวา ต ธีร พนฺธนา มุตฺต ความวา ซึ่งพระอริยบุคคล
นั้น ผูชื่อวา ธีระ เพราะชํานะมาร ดวยการประกอบความเพียรคือสัมมัปปธาน ๔ ผูพนจากเครื่องผูก คืออภิสังขารอันเปนตัวกิเลสทั้งหมดนั้น
นั่นแล. บทวา ต ในบทวา โก ต นินฺทิตุมรหติ นี้ เปนนิบาต. ใคร
เลา ผูมีชาติแหงวิญูชน ควรเพื่อจะนินทา ครหา ผูพนจากสัพพกิเลส
ผูประกอบดวยคุณอันยอดเยี่ยมมีศีลคุณเปนตน ดวยประการฉะนี้ เพราะ
ไมมีการนินทาเปนเครื่องหมายนั่นเอง. บทวา เทวาป น ปสสนฺติ ความวา
โดยที่แท ทวยเทพผูรูคุณวิเศษ มีทาวสักกะเปนตน ก็ยอมสรรเสริญดวย
อปศัพท แมมนุษยมีกษัตริยผูเปนบัณฑิตเปนตน ก็ยอมทรงสรรเสริญ.
ยิ่งขึ้นไปอีกเล็กนอย แมพรหมก็สรรเสริญ คือมหาพรหมก็ดี พรหม
นาค ยักษ และคนธรรพเปนตน แมเหลาอื่นก็ดี ก็ยอมสรรเสริญ คือ
ยอมชมเชยเหมือนกันแล.
จบอรรถกถาตัณหักขยสูตรที่ ๖
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๗. ปปญจชยสูตร
วาดวยผูไมมีกิเลสเครื่องเนิ่นชา
[๑๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งพิจารณาการละสวนสัญญา อันสหรคตดวยธรรม
เครื่องเนิ่นชาของพระองคอยู.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบการละสวนสัญญาอัน
สหรคตดวยธรรมเครื่องเนิ่นชาชองพระองคแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ใน
เวลานั้นวา
ผูใดมีกิเลสเครือ่ งใหเนิ่นชาและความตั้งอยู (ใน
สงสาร) กาวลวงซึ่งที่ตอคือตัณหาทิฏฐิ และลิ่มคือ
อวิชชาได แมโลกคือหมูสัตวพรอมทั้งเทวโลก ยอม
ไมดหี มิ่นผูนั้น ผูไมมีตัณหา เปนมุนี เที่ยวไปอยู.
จบปปญจขยสูตรที่ ๗
อรรถกถาปปญจขยสูตร
ปปญจขยสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปปฺจสฺาสงฺขาปหาน ความวา กิเลสชือ่ วาธรรมเปน
เครื่องเนิ่นชา เพราะเปนที่เกิดขึ้นเอง ทําใหเนิ่นชา คือขยายความสืบตอ
นั้นใหกวางขวาง ไดแก ใหตั้งอยูนาน โดยพิเศษ ไดแก ราคะ โทสะ
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โมหะ ทิฏฐิ และมานะ. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา ธรรมเปนเครื่อง
เนิ่นชา คือ ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ. อีกอยางหนึ่ง
ธรรมมีอรรถวาเศราหมอง ชื่อวาอรรถแหงธรรมเครื่องเนิ่นชา ธรรมมี
อรรถดุจหยากเหยื่อ ชื่อวาอรรถแหงธรรมเครื่องเนิ่นชา. ในธรรมเครื่อง
เนิ่นชาเหลานั้น สุภสัญญาเปนเครื่องหมายของธรรมเครื่องเนิ่นชาคือราคะ
อาฆาตวัตถุเปนเครื่องหมาย ของธรรมเครื่องเนิ่นชาคือโทสะ อาสวะเปน
เครื่องหมายของธรรมเครื่องเนิ่นชาคือโมหะ เวทนาเปนเครื่องหมาย
ของธรรมเครื่องเนิ่นชาคือตัณหา สัญญาเปนเครื่องหมายของธรรมเครื่อง
เนิ่นชาคือทิฏฐิ และวิตกเปนเครื่องหมายของธรรมเครื่องเนิ่นชาคือมานะ.
สัญญา ที่เกิดพรอมกับธรรมเครื่องเนิ่นชาเหลานั้น ชื่อวา ปปญจสัญญา.
สวน ภาคะ โกฏฐาสะ แหงสัญญาเปนเครื่องเนิ่นชา ชื่อวาสวนแหง
สัญญาเปนเครื่องเนิ่นชา วาโดยอรรถ ไดแก กองกิเลส อันเปนฝายแหง
ธรรมเครื่องเนิ่นชานั้น ๆ พรอมทั้งนิมิต. ก็ในที่นศี้ ัพทวา สัญญา ยอม
มีโดยปปญจธรรมนั้น เปนเหตุที่ทั่วไปแกสวนนั้น ๆ. สมจริงดังคําที่
ทานกลาวไววา ความจริง สวนแหงปปญจธรรม มีสัญญาเปนเหตุ. การละ
ซึ่งสวนแหงปปญจธรรมเหลานั้น. อธิบายวา ตัดกิเลสมีราคะเปนตน
ดวยมรรคนั้น ๆ ไดเด็ดขาด.
ไดยินวา ในกาลนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงพิจารณากิเลส อัน
เปนเหตุแหงความพินาศในอดีตชาติของพระองค อันนับไดหลายแสนโกฏิ
ที่ทรงละไดพรอมทั้งวาสนา ณ ประเทศเปนที่ผองใสแหงโพธิญาณ ดวย
อริยมรรคในภพสุดทายนี้ และทรงเห็นสันดานของสัตวที่เพียบไปดวยกิเลส
เศราหมองไปดวยกิเลสมีราคะเปนตน ที่เปลื้องไดแสนยาก เหมือนกะ-
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โหลกน้ําเตาที่เต็มไปดวยน้ําขาว เหมือนภาชนะที่เต็มไปดวยเปรียง และ
เหมือนทอนผาเกาที่ชุมดวยน้ํามันเหลว จึงทรงเกิดปติปราโมทยขึ้นวา
กิเลสวัฏนี้ ชื่อวาเปนรกชัฏอยางนี้ ที่เกิดขึ้นตลอดกาลหาเบื้องตนมิได
เราละไดแลวโดยเด็ดขาด เราละแลวดวยดีอยางนาอัศจรรย จึงทรงเปลง
อุทาน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบการละสวนแหงสัญญาอันเปนธรรมเครือ่ งเนิ่นชา แลวจึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส ปปฺจา ธิติ จ นตฺถิ ความวา
เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงออกเฉพาะพระองค ใหเหมือน
ผูอื่น ฉะนั้น อัครบุคคลใด ไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา ซึ่งมีลกั ษณะดัง
กลาวแลว และไมมีความตั้งใจอยูในสงสารที่ปปญจธรรมเหลานั้นสรางขึ้น.
แตในเนตติทานกลาวไววา อนุสัย ชื่อวาธิติ. จริงอยู อนุสยั ก็เปนมูล
รากของการเกิดในภพ. บาลีวา สตฺเต สสาเร เปติ และวา ปปฺจฏิติ
ดังนี้ก็มี. บาลีนั้น มีอธิบายดังนี้ ความตั้งอยู คือความที่ปปญจธรรมยัง
ปรากฏอยู ไดแก ยังตัดไมขาดดวยมรรค ชื่อวาปปญจัฏฐิติ. อีกอยางหนึ่ง
ความตั้งอยูแหงวัฏฏะ โดยเปนเหตุแหงความเกิดขึ้นแหงกุศล อกุศล และ
วิบากที่ยังเหลือ คือปปญจธรรม ชือ่ วาปปญจัฏฐิติ. ปปญจัฏฐิตินั้นไมมี
แกอัครบุคคลใด. บทวา สนฺธาน ปลิฆฺจ วีติวตฺโต ความวา บุคคลใด
กาวลวงตัณหาและทิฏฐิ อันไดนามวา สันธานะ เพราะเปนเสมือนที่ตอ
เพราะอรรถวาเปนเครื่องผูกพัน และกาวลวงอวิชชา กลาวคือลิ้ม เพราะ
เปนเหมือนลิ่ม เพราะกีดกันการเขาไปสูนครคือพระนิพพาน คือกาวลวง
โดยพิเศษ ดวยการละกิเลส พรอมทั้งวาสนา. แตอาจารยอีกพวกหนึ่ง
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กลาวความโกรธวา สันธานะ. คํานั้นไมควรถือเอา. ก็ ธิติ นัน้ ทาน
เรียกวา ทําเหตุใหบุคคลอื่นของอยูแล. บทวา ต นิตฺตณฺห มุนึ จรนฺต
ความวา ซึ่งพระอริยบุคคลนั้น ชื่อวาผูปราศจากตัณหา เพราะไมมีตัณหา
แมโดยประการทั้งปวง ชื่อวามุนี เพราะรูโลกทั้งสอง และรูประโยชนตน
และประโยชนผูอื่น ชื่อวาผูเที่ยวไปดวยอิริยาบถ ดวยการยังสมาบัติ
ตาง ๆ ใหเที่ยวไป และดวยการยังญาณอันไมทั่วไปแกญาณอื่นใหเที่ยว
ไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวง โดยสวนเดียวนั่นเอง. บทวา
นาวชานาติ สเทวโกป โลโก ความวา สัตวโลก ที่เกิดมาดวยปญญาของ
ตน พรอมทัง้ เทวโลก พรอมทั้งพรหม แมในกาลไหน ๆ ก็ไมรู ไมได
เสวย โดยทีแ่ ทกระทําใหหนักแนน ยินดีในการบูชาสักการะโดยเคารพวา
ผูนี้เทานั้น เปนผูเลิศ ประเสริฐสูงสุด ประเสริฐยังในโลก ดังนี้แล.
จบอรรถกถาปปญจขยสูตรที่ ๗
๘. มหากัจจานสูตร
วาดวยพระมหาหัจจานะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
[๑๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
พระมหากัจจานะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง มีกายคตาสติตั้งมั่นดีแลวเฉพาะ
หนาในภายใน ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาได
ทรงเห็นทานพระมหากัจจานะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง มีกายคตาสติตั้งมั่น
ดีแลวเฉพาะหนาในภายใน ในที่ไมไกล.
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ผูใดพึงตั้งกายคตาคติไวมั่นแลวเนือง ๆ ในกาลทุก
เมื่อวา อะไรๆ อันพนจากขันธปญจกไมพึงมี อะไร ๆ
ที่ชอื่ วาเปนของเราก็ไมพึงมี อะไร ๆ ทีช่ ื่อวาตนอัน
พนจากขันธจักไมมี และอะไร ๆ ที่เนื่องในตนจักไม
มีแกเรา ผูนั้นมีปกติอยูดวยอนุปุพพวิหาร ตามเห็น
อยูในสังขารนั้น พึงขามตัณหาไดโดยกาลเกิดขึ้น
แหงอริยมรรคแล.
จบมหากัจจนสูตรที่ ๘
อรรถกถามหากัจจานสูตร
มหากัจจานสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :อชฺฌตฺต ศัพทนี้ ในบทวา อชฺฌตฺต นี้ มาในอรรถวา เกิดภายใน
ในประโยคมีอาทิวา อายตนะภายใน ๖ ดังนี้. มาในอรรถวา เกิดในตน
ในประโยคมีอาทิวา ธรรมทั้งหลาย เกิดในตน หรือตามเห็นกายในกาย
ภายในตน. มาในอรรถวา เปนภายในแหงอารมณ ในประโยคมีอาทิวา
เพราะไมมนสิการถึงนิมิตทั้งปวง ภิกษุเขาถึงสุญญตะอันเปนภายในอยู
อธิบายวา ในตําแหนงที่เปนใหญ. จริงอยู ผลสมาบัติ ชื่อวาเปนฐาน
อันใหญของพระพุทธเจาทั้งหลาย. มาในอรรถวา เปนภายในแหงโคจร
ในประโยคมีอาทิวา อานนท ภิกษุนนั้ พึงตั้งจิตไวดวยดี เฉพาะภายใน
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ในสมาธินิมิต อันเปนเบื้องตนนั้นเทานั้น. แมในที่นี้ ทานพึงเห็นวามา
ในอรรถวามีโคจรเปนภายในนั่นเอง. เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา บทวา
อชฺฌตฺต ไดแก ในอารมณกัมมัฏฐาน อันเปนอารมณภายใน. บทวา
ปริมุข แปลวา ตรงหนา. บทวา สุปฏิตาย ไดแก มีสติไปในกายอัน
ตั้งมั่นดวยดี. ก็ในที่นี้ ทานกลาวถึงฌาน โดยยกสติขึ้นเปนประธาน.
ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้วา ภิกษุเขาฌานอันเปนภายใน คืออันยิ่งที่ตน
ได โดยกายานุปสสนาสติปฏฐาน.
ก็พระเถระนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี
วันหนึ่ง เที่ยวบิณฑบาต ณ กรุงสาวัตถี กลับจากบิณฑบาตภายหลังฉัน
อาหารเสร็จแลวเขาไปสูวิหาร แสดงวัตรแดพระผูมีพระภาคเจา นั่งพัก
ผอนในที่พักกลางวัน ยับยั้งอยูดวยสมาบัติตาง ๆ ตลอดวัน ในเวลาเย็น
หยั่งลงสูทามกลางวิหาร เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งที่พระคันธกุฏี
จึงคิดวา นีไ้ มใชเวลาที่จะเฝาพระผูมีพระภาคเจากอน กําหนดเวลาแลว
นั่งเขาสมาบัติดังกลาวแลว ทีโ่ คนตนไมแหงหนึ่งไมไกลแตพระคันธกุฎี.
พระศาสดา ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเอง ทอดพระเนตรเห็นเธอนั่ง
อยูอยางนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
มหากจฺจายโน ฯ เป ฯ สุปฏิตาย ดังนี้เปนตน.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการทั้ง
ปวง ถึงการที่ทานพระมหากัจจานเถระ เขาฌานที่ตนบรรลุดวยสติปฏฐานภาวนา ใหเปนบาท แลวจึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส สิยา สพฺพทา สติ สตต กายคตา
อุปฏิตา ความวา สติอันไปแลวในกายทั้งสองอยาง โดยความตางแหง
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นามและรูป คือมีกายเปนอารมณ พึงเปนคุณชาต อันภิกษุใด ผูเริ่ม
บําเพ็ญวิปสสนา ดํารงไวดวยอํานาจความพยายามอันเปนไปติดตอเนือง ๆ
ไมขาดสาย โดยพิจารณาลักษณะ มีอนิจจลักษณะเปนตน แหงอุปาทาน
ขันธ ๕ ในกาลทั้งหมด โดยแบงวันหนึ่งออกเปน ๖ สวน.
เลากันมาวา ทานพระมหากัจจานะนี้ ยังฌานใหบังเกิด โดย
กายคตาสติกัมมัฏฐานกอน แลวกระทําฌานนั้นใหเปนบาท เริ่มตั้ง
วิปสสนา โดยมุข คือกายานุปสสนาสติปฏฐานแลว บรรลุพระอรหัต.
ถึงในกาลตอมา โดยมาก ทานเขาฌานนั้นนั่นแหละออกแลว พิจารณาเห็น
โดยประการนั้นนั่นแล แลวเขาผลสมาบัติ. พระศาสดา เมือ่ ทรงแสดง
วิธีที่เปนเหตุใหทานบรรลุพระอรหัต จึงตรัสวา ผูที่มีสติในกาลทุกเมื่อ
พึงตั้งกายคตาสติไวติดตอกัน เพื่อจะใหอาการที่กายคตาสตินั้นปรากฏแจม
ชัด จึงตรัสวา กิเลสกรรมอันพนจากขันธปญจก ไมพึงมี กิเลสธรรม
ที่ชื่อวาเปนของเรา ไมพึงมี กิเลสกรรม ที่ชื่อวาตนอันพนจากขันธ
จักไมมี และกิเลสกรรมที่เนื่องในตน จักไมมแี กเรา ดังนี้.
ความขอนั้น เมื่อวาโดยพิจารณา พึงทราบโดยเปน ๒ สวน คือ
ดวยสวนเบื้องตน ๑ ดวยขณะพิจารณา ๑.
ใน ๒ อยางนั้น พึงทราบโดยสวนเบื้องตนกอน. บทวา โน จสฺส
โน จ เม สิยา ความวา หากวา ในอดีตกาล กิเลสกรรมของเราไมพึง
มีไซร ในกาลอันเปนปจจุบันนี้ อัตภาพนี้ จะไมพึงมีแกเรา คือไมพึง
เกิดแกเรา. ก็เพราะเหตุที่กรรมและกิเลสไดมีแกเราในอดีตกาล ฉะนั้น
อัตภาพของเราในบัดนี้ ซึ่งมีกรรมกิเลสนั้นเปนเครื่องหมาย ยอมเปนไป.
บทวา น ภวิสฺสติ น จ เม ภวิสฺสติ ความวา ในอัตภาพนี้ เพราะปราศ-
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จากธรรมอันเปนปฏิปกษนั่น และกิเลสกรรม จักไมมี คือจักไมเกิดแกเรา
และวิปากวัฏในอนาคต จักไมมี คือจักไมเกิดแกเรา. ในกาลทั้ง ๓ ดัง
กลาวมาแลวนี้ ขันธปญจกคืออัตภาพของเรานี้ อันมีกรรมกิเลสเปนเหตุ
ไมใชมีผูยิ่งใหญเปนตนเปนเหตุ เปนอันทานประกาศ ถึงการเห็นนาม
แลรูปพรอมทั้งปจจัยวา ของเรา ฉันใด ของสัตวทั้งปวง ก็ฉันนั้น.
แตเมื่อวาโดยเวลาพิจารณา พึงทราบความดังตอไปนี้. บทวา โน
จสฺส โน จ เม สิยา ความวา เพราะเหตุที่เบญจขันธนี้ ชื่อวาไมเที่ยง
เพราะมีแลวกลับไมมี ชื่อวาเปนทุกข เพราะอรรถวาถูกความเกิดและ
ความดับบีบคั้นเนืองๆ ชือ่ วาอนัตตา เพราะอรรถวา ไมเปนไปในอํานาจ
ถาเมื่อเปนอยางนั้น สภาวะบางอยางที่ชื่อวาอัตตานี้ ที่พนไปจากเบญจขันธ
ก็ไมมี คือไมพึงมี ไมพึงเกิด เมื่อเปนเชนนั้น เบญจขันธบางอยาง ที่
ชื่อวาเปนของเราไมพึงมีแกเรา ไมพึงเกิดแกเรา. จริงอยู เมื่ออัตตามี
สิ่งที่เกิดในตน ก็พึงมี เหมือนอยางวา นามรูปนี้ ที่เกิดในตน จักสูญ
ไปในปจจุบัน และในอดีต ฉันใด สภาวะอะไร ๆ ที่ชื่อวาเปนอัตตาที่พน
ไปจากขันธ ก็ฉันนั้น จักไมมี จักไมเกิดแกเรา คือจักไมมี จักไมเกิด
แกเราในอนาคต ตอจากนั้นแล เบญจขันธนี้อะไร ๆ อันเปนที่ตั้งแหง
ความกังวล จักไมมีแกเรา คือธรรมชาติอะไร ๆ ที่เกิดในตน จักไมมี
แกเราแมในอนาคต. ดวยคํานี้ พระองคแสดงถึงความไมมีสิ่งที่จะพึง
ถือวา เรา และจะพึงถือวา ของเรา เพราะไมมีใน ๓ กาล. ดวยคํานั้น
เปนอันทรงประกาศสุญญตามี ๔ เงื่อน.
บทวา อนุปพฺพวิหารี ตตฺถ โส ความวา เมื่อพระโยคาวจรตาม
เห็น ความเปนของวาง อันมีในตน ในสังขารนั้น ในกาลทั้ง ๓ ดัง
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พรรณนามาฉะนี้ เมื่อวิปสสนาญาณ มีอุทยัพพยญาณเปนตน เกิดขึ้นโดย
ลําดับ ชือ่ วาผูมีธรรมเปนเครื่องอยูโดยลําดับ โดยอนุปุพพวิปสสนาวิหารธรรม. บทวา กาเลเนว ตเร วิสตฺติก ความวา พระโยคาวจรนั้น
คือผูยังวิปสสนาใหถึงที่สุด ดํารงอยูอยางนี้ ชือ่ วาพึงขามตัณหา กลาวคือ
ตัณหาที่ซานไปในอารมณตาง ๆ เพราะสืบตอวัฏฏะ ๓ ทั้งสิ้น โดยเวลาที่
ถึงความแกกลา โดยเวลาที่วุฏฐานคามินีวิปสสนาสืบตอดวยมรรค และ
โดยเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้น อธิบายวา พึงขามไปตั้งอยู ณ ฝงโนนแหง
ตัณหานั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปลงอุทานอันแสดงถึงการที่ทานพระมหากัจจานะบรรลุพระอรหัต โดยอางถึงพระอรหัตผล ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถามหากัจจานสูตรที่ ๘
๙. อุทปานสูตร
วาดวยพระพุทธเจาใชพระอานนทไปตักน้ํา
[๑๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในมัลลชนบท พรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงพราหมณคามชื่อถูนะของมัลลกษัตริย
ทั้งหลาย พราหมณและคฤหบดีชาวถูนคามไดสดับขาววา แนะทานผูเจริญ
ทั้งหลาย พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออกบวชจากศากยตระกูล เสด็จ
จาริกไปมัลลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงถูนพราหมณคาม
โดยลําดับ พราหมณและคฤหบดีทั้งหลายเอาหญาและแกลบถมบอน้ําจน
เต็มถึงปากบอ ดวยตั้งใจวา สมณะโลนทั้งหลายอยาไดดื่มน้ํา
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[๑๕๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงแวะออกจากทางแลว
เสด็จเขาไปยังโคนตนไมตนหนึ่ง ประทับนั่งบนอาสนะที่ทานพระอานนท
จัดถวาย ครั้นแลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท เร็วเถิด
เธอจงไปนําน้ํามาจากบอนั่นเพื่อเรา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้
แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ บัดนี้ บอน้ํานั้นพวกพราหมณและคฤหบดีชาวถูนคามเอาหญา
และแกลบถมจนเต็มถึงปากบอ ดวยตั้งใจวาสมณะโลนทั้งหลายอยาไดดื่ม
น้ํา พระเจาขา.
แมครั้งที่ ๒...
แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอ น
อานนท เร็วเถิด เธอจงไปนําน้ํามาจากบอนั้นเพื่อเรา ทานพระอานนท
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว ถือบาตรเดินเขาไปยังบอน้ํานั้น ลําดับนั้น
แล เมื่อทานพระอานนทเดินเขาไป บอน้ําลนขึ้นพาเอาหญาและแกลบ
ทั้งหมดนั้นออกไปจากปากบอ เต็มไปดวยน้ําใสแจว ไมขุนมัว จนถึง
ปากบอ ดุจไหลไปขังอยู ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทดําริวา ทาน
ผูเจริญ ไมเคยมีมาหนอ ความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
เมื่อเราเดินเขาไป บอน้าํ นั้นแลลนขึ้นพาเอาหญาและแกลบทัง้ หมดนั้น
ออกไปจากบอ เต็มไปดวยน้ําใสแจว ไมขุนมัว จนถึงปากบอ ดุจไหล
ไปขังอยู ทานพระอานนทเอาบาตรตักน้ําแลวเขาไปถวายพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมา ความที่พระตถาคตทรงมี
ฤทธิ์ มีอานุภาพมาก เมื่อขาพระองคเดินเขาไป บอน้ํานั้นแลลนขึ้นพา
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เอาหญาและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากบอ เต็มไปดวยน้ําใสแจว ไม
ขุนมัว จนถึงปากบอ ดุจไหลไปขังอยู ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงดื่มน้ํา
เถิด ขอพระสุคตเจาจงทรงดื่มน้ําเถิด.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ถาวาน้ําพึงมีในกาลทุกเมื่อไซร บุคคลจะพึงกระทําประโยชนอะไรดวยบอน้ํา พระพุทธเจาตัดรากแหง
ตัณหาไดแลว จะพึงเที่ยวแสวงหาน้ํา เพราะเหตุ
อะไร.
จบอุทปานสูตรที่ ๙
อรรถกถาอุทปานสูตร
อุทปานสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มลฺเลสุ ความวา ชนบทแมชนบทหนึ่ง อันเปนที่อยูของ
พระราชกุมารชาวชนบทนามวา มัลละ เขาเรียกวา มัลละ โดยดาษดื่น
ในมัลลชนบทซึ่งในทางโลกเขาเรียกกันวา มัลละ นั้น. แตอาจารยบาง
พวกกลาววา มาเลสุ. บทวา จาริกฺจรมาโน ไดแก เสด็จจาริกไปใน
ชนบทมณฑลใหญ โดยเสด็จจาริกไปไมรีบดวน. บทวา มหตา ภิกฺข-ุ
สงฺเฆน ไดแก หมูสมณะหมูใหญซึ่งกําหนดจํานวนไมได. จริงอยู ในกาล
นั้นพระผูมีพระภาคเจาแวดลอมไปดวยภิกษุหมูใหญ. บทวา ถูณ นาม
มลฺลาน พฺราหฺมณคาโม ไดเเก บานพราหมณ เพราะมีพราหมณมาก อัน
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มีชื่อวา ถูณะ ในมัลลประเทศ อันเปนที่ตั้งแหงมัชฌิมประเทศ ในทิศ
อาคเนย. บทวา ตทวสริ ตัดเปน ต อวสริ เสด็จไปยังบานพราหมณนั้น.
อธิบายวา เสด็จไปทางถูณคาม.
บทวา อสฺโสสุ แปลวา ไดนั่งแลว อธิบายวา รูโ ดยกระแสเสียง
โฆษณาที่มากระทบโสตทวาร. บทวา โข เปนนิบาตใชในอรรถวาทําบท
ใหเต็ม หรือใชในอรรถอวธารณะหามความอื่น. ใน ๒ อยางนั้น ดวยโข
ศัพทอันมีอวธารณะเปนอรรถ (แปลวา) ไดฟงแลวแล อธิบายวา พราหมณ
และคหบดีชาวถูณคามไมมีอันตรายตอการไป. ดวย โข ศัพทอันมีปทปูรณะ
เปนอรรถ เปนแตเพียงบทและพยัญชนะสละสลวยเทานั้น. บทวา ถูเณยฺยกา แปลวา ชนชาวถูณคาม ในบทวา พฺราหฺมณคหปติกา นี้ มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้ ชื่อวาพราหมณ เพราะกลาวคําอันประเสริฐ อธิบายวาสาธยาย
มนต. จริงอยู บทวา พฺราหฺมณา นี้ เปนไวพจนของพราหมณโดยกําเนิด
สวนพระอริยเจาทั้งหลาย ทานก็เรียกวาพราหมณ เพราะเปนผูลอยบาป.
ชนผูครองเรือนเหลาใดเหลาหนึ่ง เวนกษัตริยและพราหมณทานเรียกวา
คหบดี. แตเมื่อวาโดยพิเศษเขาเรียกวา แพศย. พราหมณและคหบดี
เรียกวา พราหมณคหบดี.
บัดนี้ เพื่อจะประกาศความที่พราหมณและคหบดีเหลานั้นไดฟง
(ขาว) ทานจึงกลาววา สมโณ ขลุ โภ โคตโม ดังนี้เปนตน. ในคําวา
สมโณ ขลุ โภ โคตโม นัน้ พระผูมพี ระภาคเจา บัณฑิตพึงทราบวา
สมณะ เพราะสงบบาป. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา อกุศลธรรมอันลามก
เปนอันพระองคสงบแลว ดังนี้เปนตน. ก็พระผูมีพระภาคเจาเปนผูสงบ
*

*

บาลีเปน ถูนะ.
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บาปแลวโดยประการทั้งปวง ดวยพระอริยมรรคอันยอดเยี่ยม เพราะ
พระองคทรงบรรลุคุณตามเปนจริง จึงไดพระนามวา สมณะ. บทวา ขลุ
เปนนิบาตใชในอนุสสนัตถะ. บทวา โภ เปนเพียงคําเรียกอันเกิดมาแต
กําเนิดแหงชนชาติพราหมณ. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา ถาเขายังมี
กิเลส เขาก็ชื่อวาเปนโภวาที. บทวา โคตโม เปนบทระบุถึงพระผูมีพระภาคเจาโดยพระโคตร เพราะฉะนั้น ในคําวา สมโณ ขลุ โภ
โคตโม นี้ มีอรรถดังนีว้ า ไดยินวา พระสมณโคดมผูเจริญ. ก็บทวา
สกฺยปุตฺโต นี้ เปนบทแสดงถึงภาวะที่พระผูมีพระภาคเจามีตระกูลสูง.
บทวา สกฺยกุลา ปพฺพชิโต เปนบทแสดงถึงภาวะที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
ผนวชดวยศรัทธา. ทานอธิบายไววา พระองคไมมีความเสื่อมอะไร ๆ มา
ครอบงํา ทรงละตระกูลที่ไมมีความเสื่อมสิ้นนั้นนั่นแหละ ทรงผนวชดวย
การเชื่อในการบรรลุโดยการออกมหาภิเนษกรมณ. บทวา อุทปาน ติณสฺส
จ ภูสสฺส จ ยาว มุขโต ปูเรสุ ความวา เอาหญาและแกลบถมบอน้ําดื่ม
ใหเต็มแคปาก (บอ) อธิบายวา ใสหญาเปนตนเขาไปแลวปดบอ.
ไดยินวา บานนั้นไดมีบอน้ําแหงหนึ่ง เปนที่ใชสอยของพวก
พราหมณ ใกลทางที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา ณ ภายนอก. สถานที่มีบอ
น้ําและบึงเปนตนทุกแหงในที่นั้น เวนบอน้ํานั้น ในคราวนั้น ไดเเหงขาด
ไมมีน้ําเลย. ครั้งนั้น ชาวถูณคามยังไมเลื่อมใสพระรัตนตรัย ถูกความ
ตระหนี่ครอบงํา ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา พากันคิดวา ถา
พระสมณโคดมพึงเขาไปยังบานนี้ อยู ๒-๓ วัน จะทําใหชนทั้งหมดนี้ตั้ง
อยูในถอยคําของตน แตนั้นธรรมของพราหมณก็จะตั้งอยูไมได ก็กรเสือกกระสนเพื่อจะไมใหพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่นั้น จึงปรึกษา
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พรอมกันวา ในบานนี้ไมมีน้ําในที่อื่น พวกเราจะกระทําบอน้ําโนนไมให
เปนที่สําหรับใชสอย เมื่อเปนเชนนี้ พระสมณโคดมพรอมดวยสาวกสงฆ
จักไมเขาบานนี้ ดังนี้แลว จึงใหพวกชาวบานทั้งหมดตักน้ําตลอด ๗ วัน
ใหเต็มตุมเปนตน แลวเอาหญาและแกลบถมบอน้ํานั้น. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา เอาหญาและแกลบถมบอน้าํ เต็มจนถึงปากบอ ดวยหวัง
ใจวา สมณะหัวโลนเหลานั้นอยาไดดื่มน้ํา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุณฺฑกา สมณา ความวา ควรจะกลาว
คนโลนวา คนโลน และกลาวสมถะวา สมณะ แตชนเหลานั้นพากันดูหมิ่น
โดยความประสงคขมขู จึงไดกลาวอยางนั้น. บทวา มา ใชในอรรถ
ปฏิเสธ. อธิบายวา อยาอาบ อยาดื่ม. บทวา มคฺคา โอกฺกมฺม แปลวา
หลีกออกจากหนทาง. บทวา เอตมฺห ไดแก กลาวแสดงออก เฉพาะบอน้ํา
ที่ชนพวกนั้นกระทําอยางนั้นเทานั้น.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงคํานึงถึงประการอันแปลกของ
พวกพราหมณเหลานั้นจึงตรัสอยางนี้วา เธอจงนําน้ําดื่มจากบอน้ํานี้มา
หรือวาทรงคํานึงถึงแลวจึงรู ? ตอบวา ทั้งๆ ที่ทรงทราบนั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจาจะทรงประกาศพุทธานุภาพของพระองค ทรมานพราหมณ
เหลานั้น เพื่อจะทําพวกเขาใหหมดพยศ จึงตรัสอยางนั้น ไมมีพระประสงค
จะดื่มน้ํา ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ ในที่นี้พระองคไมตรัสวา เราหิวระหาย
เหมือนในมหาปรินิพพานสูตร. ก็พระธรรมภัณฑาคาริก เมื่อไมรูพระอัธยาศัยของพระศาสดา เมื่อจะกราบทูลประการอันแปลกทีช่ าวถูณคาม
กระทํา จึงกราบทูลวา อิทานิ โส ภนฺเต ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิทานิ แปลวา ในบัดนี้ อธิบายวา
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ในเวลาที่พวกขาพระองคมาถึงนั่นเอง. อาจารยบางพวกกลาววา เอโส
ภนฺเต อุทปาโน บอน้ํานั้นพระเจาขา.
พระเถระทูลหามถึง ๒ ครัง้ ในครั้งที่ ๓ จึงคิดวา พระตถาคตทั้งหลายหาไดทรงกระทําการโตตอบถึง ๓ ครั้งไม พระองคผูทรงเห็นกาลยาว
จักเปนอันทรงเห็นเหตุ ดังนี้แลว จึงถือบาตรของพระผูมีพระภาคเจาที่ทาว
มหาราชถวายแลวไดไปยังบอน้ํา. เมื่อพระเถระกําลังเดินไป น้ําในบอก็
บริบูรณ ลนขึ้น ไหลไปรอบๆ. หญาและแกลบหมดลอยไปเองทีเดียว.
ก็เมื่อน้ําที่ไหลไปนั้นลนขึ้นขางบน ชลาลัยมีสระโบกขรณีเปนตนทั้งหมด
ในบานนั้น ที่แหงขาดกลับบริบูรณ คู บึง และที่ลุมเปนตนเหมือนกัน.
ทองถิ่นของบานนั้นทั้งหมด ถูกหวงน้ําใหญทวมทับ ไดมีเสมือนในเวลา
ฝนตกหนัก. ดอกไมที่เกิดในน้ํา มีดอกโกมุท อุบล ปทุม และดอก
ปุณฑริก เปนตน ผุดขึ้นในชลาลัยนัน้ ๆ แยมบานบังน้ํา. นกที่อาศัยนาอยู
มีหงส นกกะเรียน นกจักพราก นกกะลิง และนกยางเปนตน เมื่อฝนตก
ก็พากันรองเสียงขรมในที่นั้น ๆ. ชาวถูณคามเห็นหวงน้ําใหญนั้น ลนขึ้น
อยางนั้น สับสนไปดวยคลื่นและระลอกโดยรอบ ผุดขึ้นเปนฟองงดงาม
ตั้งอยูโดยรอบ ตางพากันเกิดอัศจรรยจิตไมเคยมี จึงปรึกษาพรอมกัน
อยางนี้วา พวกเราพยายามเพื่อจะใหพระสมณโคดมขาดน้ํา ก็ตั้งแตเวลา
ที่พระสมณโคดมนั้นเสด็จมา หวงน้ําใหญนี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นถึงอยางนี้
พระสมณโคดมมีอิทธานุภาพถึงอยางนี้ โดยไมตอ งสงสัยเลย เพราะพระสมณโคดมนั้นมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก. ก็ขอที่หวงน้ําใหญลนขึ้นทวม
บานของเรา เปนฐานะที่มีไดแล เอาเถอะ พวกเราจะเขาไปหา เขาไป
นั่งใกลพระสมณโคดม แสดงโทษที่ลวงเกินแลวขอขมาพระองค.
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ชาวถูณคามทั้งหมดตางมีอัธยาศัยเปนอันเดียวกัน เปนหมูคณะเดียว
กัน ออกจากบานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลว บาง
พวกถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา บาง
พวกประคองอัญชลี บางพวกกลาวคําปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา บาง
พวกประกาศชื่อและโคตร บางพวกก็นั่งนิ่ง ก็แล ครั้นกระทําอยางนี้แลว
จึงนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง ทั้งหมดพากันแสดงโทษวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ดังขาพระองคขอประทานวโรกาส พวกขาพระองคกอความเกียด
กันน้ําแกพระสมณโคดมผูเจริญและสาวก ไดเอาหญาและแกลบทิ้งลงใน
บอน้ําโนน ก็บอน้ํานั้นถึงจะไมมีเจตนาก็เปนเหมือนมีเจตนา เปนเหมือน
รูคุณของพระโคดมผูเจริญ ทําหญาและแกลบทั้งหมดใหออกไปเสียเอง
เกิดเปนบอน้ําบริสุทธิ์ดวยดี ก็ในที่นสี้ ถานที่ลุมทัง้ หมดเต็มไปดวยน้ําเปน
อันมาก นารื่นรมยใจ สัตวทั้งหลายพากันอาศัยน้ํานั้นเลี้ยงชีพ พากันยินดี
แตพวกขาพระองค แมจะเปนมนุษยก็ยังไมรูคุณของพระสมณโคดม จึงได
กอกรรมทําเข็ญถึงอยางนี้ ดังขาพระองคขอวโรกาส ขอพระสมณโคดมผูเจริญ จงกระทําโดยที่หวงน้ําใหญนี้จะไมทวมบานนี้ แกพวกขาพระองคเถิด
ขอพระโคดมผูเจริญจงรับโทษที่ลวงเกิน ตามที่พวกขาพระองคลวงเกิน
ตามความโงเขลา ดวยทรงอาศัยความอนุเคราะห. ฝายพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เอาเถิด เราจะรับโทษที่ลวงเกินที่พวกเธอลวงเกินตามความโงเขลา
เพื่อสังวรตอไป ดังนี้แลว จึงทรงรับโทษที่ลวงเกินของชนเหลานั้น ทรง
ทราบวา พวกเหลานั้นมีจิตเลื่อมใส จึงทรงแสดงธรรมตามความเหมาะสม
แกอัธยาศัยใหยิ่งขึ้น. พวกเหลานั้นฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว มีจิตเลื่อมใสตั้งอยูในคุณธรรม มีสรณะเปนตน ถวายบังคม
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พระผูมีพระภาคเจาแลวทําประทักษิณ พากันหลีกไป. ก็กอ นแตที่พวก
เหลานั้นจะมา ทานพระอานนทเห็นปาฏิหาริยนั้น ซึ่งเกิดอัศจรรยจิตไม
เคยมี เอาบาตรตักน้ําดื่มนอมเขาไปถวายพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูล
เรื่องนั้น ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา เอว ภนฺเตติ โข
อายสฺมา อานนฺโท ทานพระอานนททูลรับวา อยางนั้นพระเจาขา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุขโต โอวมิตฺวา ความวา พาเอาหญา
เปนตนทั้งหมดนั้นออกไปทางปากบอ. บทวา วิสฺสนฺทนฺโต มฺเ
ความวา เมื่อกอนคนตองใชเชือกยาวตักน้ําเอาจากบอน้ํา ในเวลาที่พระเถระรับบาตรของพระผูมีพระภาคเจาแลวเดินไป เปนเหมือนไหลออกจาก
ปากบอตั้งอยูเสมอขอบบอ พอกาดื่มได. ก็คํานี้ ทานกลาวหมายเอาการ
เกิดขึ้นแหงน้ํา ในเวลาที่พระเถระเดินไป. ก็หลังจากนั้น ที่ลุมทั้งสิ้นใน
บานนั้น ไดเต็มเปยมไปดวยน้ํา โดยนัยดังกลาวแลวในกาลกอน. ก็นี้
เปนความสําเร็จไมใชเพราะการอธิษฐานของพระพุทธเจา ทั้งไมใชเพราะ
อานุภาพของเทวดาทั้งหลาย โดยที่แท เปนเพราะบุญญานุภาพของพระผูมีพระภาคเจา เหมือนในคราวเสด็จจากกรุงราชคฤหไปยังกรุงไพสาลี เพื่อ
ทรงแสดงพระปริต. แตอาจารยบางพวกกลาววา เพื่อใหชาวถูณคามเกิด
ความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา เทวดาทั้งหลายผูใครประโยชนแกคน
เหลานั้นกระทํา. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา พญานาคผูอยูภายใตบอน้ํา
ไดกระทําอยางนั้น. ทั้งหมดนั้น ไมใชเหตุอันสมควร เพราะทานแสดง
การเกิดขึ้นแหงน้ํา โดยบุญญานุภาพของพระผูมีพระภาคเจานั้นเทานั้น.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่ง
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อรรถนี้ กลาวคือความสําเร็จที่ตนประสงคโดยเวนจากการอธิษฐานนั้น
จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงเนื้อความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กึ กยิรา อุทปาเนน อาปา เจ ยทิ
สพฺพทา สิยุ ความวา ก็หากวาน้ําในที่ทุกแหงพึงมี คือพึงเกิดแกบอน้ํา
ใด ตลอดกาลทั้งปวง คือถาบอน้ําพึงเนื่องดวยเหตุเพียงความหวัง คือบอ
น้ํานั้นก็จะไดน้ําเหลานั้น บุคคลพึงทําอะไร คือควรทําอะไรดวยบอน้ํานั้น
อธิบายวา บอน้ําจะมีประโยชนอะไร. บทวา ตณฺหาย มูลโต เฉตฺวา
กิสฺส ปริเยสนฺจเร ความวา สัตวทั้งหลายผูไมไดทําบุญไว ถูกตัณหา
ใดรัดรึง ยอมเดือดรอน เพราะทุกขในการไมไดสิ่งที่ตนปรารถนา พระสัพพัญูพุทธเจาผูเชนเรา ตัดรากหรือที่โคนของตัณหานั้นดํารงอยู พึง
เที่ยวแสวงหาน้ํา หรือแสวงหาปจจัยอื่น เพื่อเหตุอะไร คือเพราะเหตุ
อะไร. อาจารยบางพวกกลาววา มูลโต เฉตฺตา ดังนี้ก็มี. อธิบายวา
ตัดรากหรือที่โคนของตัณหานั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง บทวา มูลโต เฉตฺตา
ความวา ตัดตัณหาตั้งแตราก. ทานอธิบายไววา พระองคมิไดทรงพระดําริถึงบุญสมภารทั้งสิ้นอันหาประมาณมิไดเพื่อพระองค จําเดิมแตตั้งความ
ปรารถนาใหญอันเปนมูลเหตุแหงพระโพธิญาณ ทรงบําเพ็ญโดยนอมไป
เพื่อประโยชนแกสัตวโลกอยางแทจริง จึงทรงตัดตัณหาตั้งแตราก จะทรง
เที่ยวแสวงหาน้ําเพื่ออะไร คือเพราะเหตุไร เพราะผูมีตัณหาเปนตัวเหตุ
ไมมีการไดสิ่งที่ตนปรารถนา แตชาวถูณคามเหลานี้เปนผูบอดเขลาไมรู
เหตุนี้ จึงไดทําอยางนี้แล.
จบอรรถกถาอุทปานสูตรที่ ๙
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๑๐. อุเทนสูตร
วาดวยหญิง ๕๐๐ ถูกเผา
[๑๕๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนคร
โกสัมพี ก็สมัยนั้นแล เมื่อพระเจาอุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ภาย
ในพระราชวังถูกไฟไหม หญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประมุขทํากาละ
ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา ภิกษุมากดวยกันนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขา
ไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อพระเจา
อุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ภายในพระราชวังถูกไฟไหม หญิง
๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประมุขทํากาละ คติแหงอุบาสิกาเหลานั้นเปน
อยางไร ภพหนาเปนอยางไร พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาอุบาสิกาเหลานั้น อุบาสิกาที่เปนพระโสดาบันมีอยู เปน
พระสกทาคามินีมีอยู เปนพระอนาคามินีมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกา
ทั้งหมดนั้นเปนผูไมไรผลทํากาละ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
สัตวโลกมีโมหะเปนเครื่องผูกพัน ยอมปรากฏ
เหมือนสมบูรณดวยเหตุ คนพาลมีอุปธิเปนเครื่อง
ผูกพัน ถูกความมืดหุม หอไว ยอมปรากฏเหมือนวา
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เที่ยงยั่งยืน กิเลสเครื่องกังวลยอมไมมแี กผูพิจารณา
เห็นอยู.
จบอุเทนสูตรที่ ๑๐
จบจูฬวรรคที่ ๗
อรรถกถาอุเทนสูตร
อุเทนสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา รฺโ อุเทนสฺส ไดแก พระราชาพระนามวา อุเทน ซึง่ เขา
เรียกกันวาเจาวัชชีก็มี. บทวา อุยฺยานคตสฺส ไดแก เสด็จไปอุทยาน เพื่อ
สําราญในพระอุทยาน. จริงอยู บทวา อุเทนสฺส นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใช
ในอรรถอนาทร. ก็บทวา อุเทนสฺสน เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในสามีสัมพันธะ
ไมมุงถึงบทวา อนฺเตปุร. บทวา กาลกตานิ ไดเเก ถูกไฟไหมตายแลว.
ในบทวา สามาวตีปมุขานิ นี้ มีคําถามสอดเขามาวา ก็พระนางสามาวดีนี้
คือใครและทําไมจึงถูกไฟไหม ? ขาพเจาจะเฉลย ธิดาของเศรษฐีในเมือง
ภัททวดี อันโฆสกเศรษฐีตั้งไวในตําแหนงธิดา มีหญิง ๕๐๐ เปนบริวาร
เปนอัครมเหสีของพระเจาอุเทน เปนพระอริยสาวิกามากไปดวยเมตตาวิหารธรรม ทรงพระนามวาสามาวดี. ในที่นี้ มีความสังเขปเพียงเทานี้
เมื่อวาโดยพิสดาร พึงทราบอุปปตติกถาของพระนางสามาวดีตั้งแตตน
แตโดยนัยดังกลาวในเรื่องพระธรรมบท. นางมาตัณฑิยาธิดาของมาคัณฑิยพราหมณสดับคาถานี้ที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสคงแกบิดามารดาของ
ตนวา
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เพราะไดเห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคา
เรามิไดมีความพอใจแมในเมถุนเลย เพราะไดเห็น
สรีระแหงธิดาของทานนี้ ซึ่งเต็มไปดวยมูตและกรีส
(เราจักมีความพอใจในเมถุน) อยางไรได เราไม
ปรารถนาจะแตะตองสรีระแหงธิดาของทานนั้น แม
ดวยเทา ดังนี้
จึงผูกอาฆาตในพระศาสดา อยูมาภายหลัง พระเจาอุเทนทรงสถาปนา
ไวในตําแหนงมเหสี ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงกรุงโกสัมพี และ
วาหญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประธาน เปนอุบาสิกา จึงคิดวาอัน
พระสมณโคดมผูมายังพระนครนี้ บัดนี้ เราจะรูกิจที่ควรทําแกสมณโคดม
นั้น ทั้งหญิงเหลานี้ก็เปนอุปฏฐายิกาของเขา เราจักรูกิจที่ควรทําแกหญิง
แมเหลานี้ ซึ่งมีนางสามาวดีเปนหัวหนา ดังนี้ แมจะพยายามเพื่อทําความ
พินาศแกพระตถาคต และแกหญิงเหลานั้น โดยอเนกปริยาย เมื่อไมอาจ
ทํา วันหนึ่ง พรอมกับพระราชาเสด็จไปเลนกรีฑาในอุทยาน จึงสงสาสน
ถึงอาววา ขออาวจงขึ้นสูปราสาทของนางสามาวดี แลวใหเปดคลังผาและ
คลังน้ํามัน เอาผาจุมลงในตุมน้ํามันพันเสา แลวใหหญิงทิ้งหมดเหลานั้น
รวมกัน ปดประตู ใสประแจดานนอก เอาไฟชนวนจุดพระตําหนัก
แลวจงลงไปเสียเถิด.
อาวไดฟงดังนั้น จึงขึ้นสูปราสาทเปดคลัง เอาผาใหชุมที่ตุมน้ํามัน
เริ่มพันเสา. ลําดับนั้นแล หญิงมีนางสามาวดีเปนประมุข จึงเขาไปหานาย
มาคัณฑิยะพลางกลาววา นี่อะไรกัน อาว. นายมาคัณฑิยะกลาววา แม
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ทั้งหลาย พระราชารับสั่งใหเอาผาชุมน้ํามันพันเสาเหลานี้ เพื่อทําใหมั่นคง
ชื่อวาในพระราชตําหนัก กรรมที่ประกอบดีประกอบชั่วรูไดยาก พวกเธอ
อยาอยูในสํานักของเราเลย ดังนี้แลวจึงใหหญิงที่มาเหลานั้นเขาไปในหอง
ลั่นกุญแจขางนอก จุดไฟตั้งแตตนจึงลงมา. พระนางสามาวดีไดใหโอวาท
แกหญิงเหลานั้นวา แมทั้งหลาย เมื่อเราเที่ยวอยูในสงสารซึ่งไปตามรูเบื้อง
ตนและที่สุดไมได อัตภาพถูกไฟไหมถึงอยางนี้ แมกําหนดดวยพุทธญาณก็
กระทําไมไดงาย พวกเธออยาประมาทเลย. หญิงเหลานั้นบรรลุโสดาปตติผลในสํานักของนางขุชชุตตรา อริยสาวิกาผูรูแจงคําสอนของพระศาสดา
ผูฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลวบรรลุผล ผูบรรลุเสกขปฏิสัมภิทา
แสดงธรรมตามทํานองที่พระศาสดาทรงแสดงนั่นแหละ และประกอบขวนขวายมนสิการกรรมฐานในลําดับๆ เมื่อไฟกําลังไหมพระตําหนัก มนสิการ
ถึงเวทนาปริคหกรรมฐาน บางพวกบรรลุผลที่ ๒ บางพวกบรรลุผลที่ ๓
แลวถึงแกกรรม.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกําลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพี ภาย
หลังจากฉันภัตตาหารแลว จึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา ถามถึง
อภิสัมปรายภพของหญิงเหลานั้น. ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสบอกการที่
หญิงเหลานั้นบรรลุอริยผลแกภิกษุทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เตน โข ปน สมเยน รฺโ อุเทนสฺส ฯ เป ฯ อนิปฺผลา กาลกตา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนิปฺผลา ความวา หญิงที่ถึงแกกรรม
ไมไรผล คือบรรลุสามัญผลนั่นแล. ฝายหญิงเหลานั้นไดรับผล อัน
พระนางสามาวดีโอวาทดวยคาถาวา
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จงเริ่มพยายามขวนขวายในพระพุทธศาสนา จง
กําจัดเสนาของมัจจุมาร เหมือนกุญชรชางประเสริฐ
ย่ํายีเรือนไมออฉะนั้น ผูใดไมประมาทเห็นแจง
ในพระธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจักละชาติสงสาร จักทําทีส่ ุด
ทุกขได ดังนี้
จึงมนสิการเวทนาปริคหกรรมฐาน ไดเห็นแจงแลวบรรลุผลที่ ๒ และ
ที่ ๓. ฝายนางขุชชุตตรา เพราะมีอายุเหลืออยู และเพราะไมไดทํา
กรรมเชนนัน้ ไวในปางกอน จึงไดอยูภายนอกปราสาทนั้น. ก็อาจารยบาง
พวกกลาววา นางหลีกไปในระยะ ๑ โยชน. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย
นั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโส พระอริยสาวิกา ถึงแกกรรม
เชนนั้น ไมสมควรเลยหนอ. พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย แมถาความตายของหญิง
เหลานั้นไมสมควรในอัตภาพนี้ไซร แตกรรมที่เธอเคยทําไวกอนนั่นแหละ
เปนกรรมทีส่ มควรแท ที่พวกเธอจะไดรับ ดังนี้แลว อันภิกษุเหลานั้น
ทูลอาราธนา จึงนาอดีตนิทานมาวา
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี
พระปจเจกพุทธเจา ๘ รูป ฉันภัตตาหารเนืองนิตย ในพระราชนิเวศน.
หญิง ๕๐๐ คนพากันบํารุง พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น. ในพระปจเจกพุทธเจาทั้ง ๘ รูปนั้น ๗ รูปไปยังปาหิมพานต. รูปหนึ่งนั่งเขาสมาบัติที่
พงหญาแหงหนึ่ง ใกลริมฝงแมน้ํา. ภายหลังวันหนึ่งเมื่อพระปจเจกพุทธเจา
ไปแลว พระราชาทรงประสงคจะเลนน้ํากับพวกหญิงนั้น จึงเสด็จไป.
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หญิงเหลานั้นเลนน้ําในที่นั้น ตลอดทั้งวัน ถูกความหนาวบีบคั้น ประสงค
จะพิงไฟ ยืนลอมพงหญานั้น ขางบนอันดารดาษไปดวยหญาแหง ดวย
สําคัญวากองหญา จึงจุดไฟ เมื่อหญาถูกไฟไหมแลวยุบลง เห็นพระปจเจกพุทธเจา คิดวา พระปจเจกพุทธเจาของพระราชา ถูกไฟไหม พระราชาทรงทราบเรื่องนั้น จักทําเราใหพินาศ เราจักเผาทานใหเรียบรอยเสียเลย
ดังนี้แลว ทุกคนพากันขนฟนมาจากที่โนนที่นี้ ทําใหเปนกองสุมไวขางบน
พระปจเจกพุทธเจานั้น พากันหลีกไปดวยเขาใจวา บัดนี้ พระปจเจกพุทธเจา จักมอดไหมไปแลว. หญิงเหลานั้น เมื่อกอนไมไดมีเจตนา
แตบัดนี้ พากันผูกพันดวยกรรม. ก็ภายในสมาบัติ ถาหญิงเหลานั้นพากัน
ขนฟนมาตั้งพันเลมเกวียน แลวสุมพระปจเจกพุทธเจา ก็ไมสามารถจะให
ถือเอาแมเพียงอาการไออุนได. เพราะฉะนั้น ในวันที่ ๗ พระปจเจกพุทธเจานั้น ไดลุกไปตามความสบาย. หญิงเหลานั้น เพราะกรรมที่เขาทําไว
จึงหมกไหมในนรกหลายพันป หลายแสนป เพราะเศษแหงวิบากของกรรม
นั้นนั่นแหละ. เมื่อตําหนักถูกไฟไหม โดยทํานองนี้ เธอก็ถกู ไฟไหมถึง
รอยอัตภาพ. นี้เปนบุพกรรมของหญิงเหลานั้น. ก็เพราะเหตุที่หญิง
เหลานั้น กระทําใหแจงซึ่งอริยผลในอัตภาพนี้ จึงเขาไปนั่งใกลพระรัตนตรัย ฉะนั้น ในหญิงเหลานั้น หญิงผูเปนพระอนาคามินี เกิดในชั้น
สุทธาวาส นอกนั้นบางพวก เกิดในภพดาวดึงส บางพวกเกิดในชั้นยามะ
บางพวกเกิดในชั้นดุสิต บางพวกเกิดในชั้นนิมมานรดี บางพวกเกิดใน
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี.
ฝายพระเจาอุเทนแล ทรงสดับวา ขาววา พระตําหนักของพระนาง
สามาวดี ถูกไฟไหม จึงรีบเสด็จมาถึงที่นั้น ในเมื่อหญิงเหลานั้นถูกไฟไหม
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แลวนั้นแล. ก็แล ครั้นเสด็จมา รับสั่งใหคนชวยดับไฟไหมที่ตําหนัก
ทรงเกิดโทมนัสอยางรุนแรง ทรงทราบวา พระนางมาคัณฑิยา กอเหตุ
เชนนั้นโดยอุบาย อันกรรมที่พระนางมาคัณฑิยากระทําความผิดในพระอริยสาวิกาตักเตือนอยู จึงใหลงราชอาชญาแกนางพรอมดวยพวกญาติ.
พระนางมาคัณฑิยา พรอมดวยขาราชบริพาร พรอมทั้งมิตรและพวกพอง
ไดถึงความวอดวาย ดวยประการฉะนี้.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ถึงเหตุที่หญิงเหลานั้น อันมีพระนางสามาวดีเปนประธาน ถึง
ความวอดวายในกองเพลิง และนิมิตที่พระนางมาคัณฑิยา พรอมดวย
มิตรและพวกพอง ถึงความวอดวายดวยพระราชอาชญานี้ จึงทรงเปลง
อุทานนี้ อันแสดงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โมหสมฺพนฺธโน โลโก ภพฺพรูโปว
ทิสฺสติ ความวา สัตวโลกใดในโลกนี้ ปรากฏเปนเหมือนผูสมควรแท
คือเปนเหมือนสมบูรณดวยเหตุ สัตวโลกแมนั้น มีโมหะเปนเครื่องผูกพัน
คือ เกลือกกลั้วไปดวยโมหะ เมื่อไมรูสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปน
ประโยชนแกตน จึงไมดําเนินไปในสิ่งที่เปนประโยชน สิ่งสมแตสิ่งที่มิใช
ประโยชน อันนําความทุกขมาให และพอกพูนอกุศลเปนอันมาก. บาลีวา
ภวรูโปว ทิสฺสติ ดังนี้ก็มี. บาลีนนั้ มีอธิบายดังตอไปนี้ โลกนี้มโี มหะ
เปนเครื่องผูกพัน คือเกลือกกลั้วดวยโมหะ เพราะเหตุนั้นแล ตนของ
สัตวโลกนั้นจึงปรากฏเหมือนมีรูป คือเหมือนมีสภาวะเที่ยง คือปรากฏ
เหมือนไมแกไมตาย อันเปนเหตุใหทําสิ่งที่ไมควรทํา มีปาณาติบาตเปนตน.
บทวา อุปธิพนฺธโน พาโล ตมสา ปริวาริโต สสฺสติ วิย ขายติ ความวา
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ก็ไมใชแตสัตวโลกจะมีโมหะเปนเครื่องผูกพันแตอยางเดียวเทานั้น โดยที่
แท สัตวโลกผูบอดเขลานี้ ยังมีอุปธิเปนเครื่องผูกพัน อันความมืดคือ
อวิชชาหุมหอแลว. ทานกลาวอธิบายคํานี้ไววา เพราะญาณอันเปนเหตุให
บุคคลพิจารณาเห็นกาม และขันธอันไมผิดแผกวา ไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ดังนี้ไมมี เพราะเหตุที่ปุถุชนคนบอด
เขลา ถูกความมืดคืออวิชชา แวดลอม หอหุม โดยรอบ ฉะนัน้ ปุถชุ น
คนบอดเขลานั้น มีอุปธิเปนเครื่องผูกพัน โดยอุปธิเหลานี้คือ อุปธิคือกาม
อุปธิคือกิเลส อุปธิคือขันธ ก็เพราะเหตุนั้นแล เมื่อเขาผูมีอุปธิเห็นอยู
ยอมปรากฏดุจเที่ยง คือยอมปรากฏวา มีสภาวะเที่ยง ไดแกมีอยูทุกกาล.
บาลีวา อสสฺสติริว ขายติ ดังนี้ก็มี. บาลีนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้วา อุปธิ
นั้นยอมปรากฏ อธิบายวา เขาไปตั้งอยู เหมือนสวนหนึ่งของโลก ดวย
อํานาจการยึดถือผิดวา อัตตายอมมี คือยอมเกิด ทุกกาล และวาอัตตา
อื่นไมเที่ยง คือมีสภาวะไมแนนอน. จริงอยู ร อักษร ทําการตอบท.
บทวา ปสฺสโต นตฺถิ กิฺจน ความวา ก็ผูใด กําหนดสังขารทั้งหลาย
พิจารณาเห็นดวย ลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตน เมื่อบุคคลนั้นนั่นแล
เห็นอยู รูอยู แทงตลอดอยู ตามความเปนจริง ดวยมรรคปญญา อัน
ประกอบดวยวิปสสนาปญญา กิเลสเครื่องยียวนมีราคะเปนตน อันเปนเหตุ
ผูกพันสัตวไวในสงสาร ยอมไมมี อธิบายวา ความจริง เมื่อบุคคล ไม
เห็นอยูอยางนั้นนั่นแหละ พึงเปนผูถูกเครื่องผูกพัน มีอวิชชาตัณหา
และทิฏฐิเปนตน ผูกไวในสงสาร.
จบอรรถกถาอุเทนสูตรที่ ๑๐
จบจูฬวรรควรรณนาที่ ๗
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมภัททิยสูตร ๒. ทุติยภัททิยสูตร ๓. ปฐมกามสูตร
๔. ทุติยกามสูตร ๕. ลกุณฐกภัททิยสูตร ๖. ตัณหักขยสูตร ๗. ปปญจขยสูตร ๘. มหากัจจานสูตร ๙. อุทปานสูตร ๑๐. อุเทนสูตร
และอรรถกถา.
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ปาฏลิคามิยวรรคที่ ๘
๑. ปฐมนิพพานสูตร
วาดวยอายตนะ คือ นิพพาน
[๑๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยนิพพาน ก็ภิกษุเหลานั้นกระทํา
ใหมั่น มนสิการแลวนอมนึกธรรมีกถาดวยจิตทั้งปวงแลว เงี่ยโสตลงฟง
ธรรม ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู ดิน
น้ํา ไฟ ลม อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ โลกนี้ โลกหนา พระจันทร
และพระอาทิตยทั้งสอง ยอมไมมใี นอายตนะนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมกลาวซึ่งอายตนะนั้น
วา เปนการมา เปนการไป เปนการตั้งอยู เปนการ
จุติ เปนการอุปบัติ อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได
มิไดเปนไป หาอารมณมิได นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข.
จบปฐมนิพพานสูตรที่ ๑
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ปาฏลิคามิยวรรควรรณนาที่ ๘
อรรถกถาปฐมนิพพานสูตร
ปาฏลิคามิยวรรค ปฐมนิพพานสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย ความวา อสังขตธาตุที่อาศัยอมตธาตุ
เปนไปดวยอํานาจการประกาศใหรู. บทวา ธมฺมยิ า กถาย แปลวา ดวย
ธรรมเทศนา. บทวา สนฺทสฺเสติ ไดแก แสดงถึงพระนิพพาน โดย
ลักษณะแหงสภาวะพรอมดวยกิจ. บทวา สมาทเปติ ไดแก ใหภิกษุ
เหลานั้น ยึดถือเอาอรรถนั้นนั่นแล. บทวา สมุตเฺ ตเชติ ไดแก เมื่อให
อุตสาหะเกิดในกาลยึดถือประโยชนนนั้ ชื่อวายอมใหอบอุน คือใหโชติชว ง.
บทวา สมฺปหเสติ ไดแก ยอมใหยินดี ดวยคุณคือพระนิพพาน โดยชอบ
ทีเดียว คือโดยประการทั้งปวง. อีกอยางหนึ่ง. บทวา สนฺทสฺเสติ
ความวา ทรงแสดงโดยชอบ อันเหมาะสมแกอัธยาศัยของภิกษุเหลานั้น ๆ
โดยประการทั้งปวง คือโดยปริยายนัน้ ๆ โดยนัยมีอาทิวา ธรรมเปนที่
สิ้นตัณหา เปนที่คลายราคะ เปนที่ดับ อันเปนเครื่องสงบสังขารทั้งปวง
อันเปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวงนั้น. บทวา สมาทเปติ ความวา ทรงกระทํา
ใหภิกษุทั้งหลาย นอมไป โอนไป เงื้อมไปในธรรมนั้น พรอมดวยปฏิปทา
เครื่องบรรลุ ชื่อวาทรงชักชวน คือใหภิกษุถือเอาโดยชอบวา เธอพึง
บรรลุพระนิพพานนั้น ดวยอริยมรรคนี้. บทวา สมุตฺเตเชติ ความวา
ทรงทําภิกษุเหลานั้นใหอาจหาญ ในการบรรลุพระนิพพาน หรือใหทําจิต
ใหผองแผวในพระนิพพานนั้น ดวยพระดํารัสวา พวกเธออยาถึงความ
ประมาท คือถึงความหยุดเสียในระหวาง ในสัมมาปฏิบัติวา พระนิพพาน
นี้ทําไดยาก มีความยินดีไดยาก เพราะพระนิพพานนี้ อันผูสมบูรณดวย
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อุปนิสัย มีความเพียร มิใชทําไดยาก เพราะฉะนั้น พวกเธอพึงลุกขึ้น
พยายามเพื่อปฏิปทาอันหมดจดมีสีลวิสุทธิเปนตน. บทวา สมฺปหเสติ
ความวา เมื่อทรงทําจิตของภิกษุเหลานั้น ใหยินดี ใหราเริง ดวยการ
ประกาศอานิสงสแหงพระนิพพาน โดยนัยมีอาทิวา นี้ธรรมเปนที่สรางเมา
เปนที่กําจัดความกระหาย เปนที่ถอนความอาลัย และโดยนัยมีอาทิวา
ธรรมนี้เปนที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ และวา นี้เปนอสังขตธรรม และวา
อมตธรรม สันติธรรม ดังนี้ ชื่อวายังภิกษุ ใหรา เริง ใหเบาใจ. บทวา
เต จ ภิกฺขู อฏิกตฺวา ความวา ภิกษุทั้งหลาย กําหนดอยางนี้วา สิ่ง
อะไร ๆ มีอยู ประโยชนนี้พวกเราควรบรรลุแลว เปนผูมีความตองการ
ดวยเทศนานั้น. บทวา มนสิกตฺวา ความวา วางไวในจิต ไมสงจิตไป
ในที่อื่น คือกระทําเทศนานั้น ใหอยูในจิตของตนเทานั้น. บทวา สพฺพ
เจตโส สมนฺนาหริตฺวา ความวา นึกถึงเทศนาดวยใจ อันเปนตัวนํา
ทั้งปวง ตั้งแตตนจนถึงที่สุด คือทําความคํานึงใหอยูในเทศนานั้นนั่นเอง.
อีกอยางหนึ่ง. บทวา สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตวฺ า ความวา นํามา
เนือง ๆ โดยชอบซึ่งเทศนา จากจิตทั้งหมด. ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้
วา เมื่อผูแสดงทําเทศนาดวยจิตใด ไมใหเทศนาที่เปนไปจากจิตทั้งปวง
ออกไปภายนอกแลวนํามาโดยเนือง ๆ โดยชอบ คือไมผิดแผก แลวนํา
จิตสันดานของตนมาทรงไวดวยดี ซึง่ เทศนาตามที่แสดงแลว ๆ. บทวา
โอหิตโสตา ไดแก เงี่ยโสตลงสดับ คือตั้งโสตไวดวยดี. อีกอยางหนึ่ง.
บทวา โอหิตโสตา ไดแก มีโสตประสาทอันอะไร ๆ ไมรบกวน. จริงอยู
บุคคลแมเมื่อไดโสตประสาทที่ไมมีอะไรรบกวนนั้นนั่นแล จึงไมฟุงซานไป
ในการฟงเหมือนสติสังวร ควรจะกลาวไดวา ในจักขุนทรียเปนตนบาง ใน
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โสตินทรียบา ง. ก็ในที่นี้ ดวยบททั้ง ๔ มีบทวา อฏิกตฺวา เปนตน
ทรงแสดงถึงการที่ภิกษุเหลานั้น ฟงโดยเคารพ โดยแสดงการเอื้อเฟอใน
การฟง โดยไมเปนอื่นไปจากนั้น.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ซึ่งภาวะที่ภิกษุเหลานั้น มีการกระทําเอื้อเฟอในการฟงธรรมกถา
อันเกี่ยวดวยพระนิพพานนั้น. บทวา อิม อุทาน ความวา ทรงเปลงอุทาน
นี้ อันประกาศภาวะที่พระนิพพานมีอยูโดยปรมัตถ โดยมุขคือพระธรรม
เทศนาที่ผิดตรงกันขามจากธรรมนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถิ แปลวา มีอยู อธิบายวา เกิด
โดยปรมัตถ. บทวา ภิกขฺ เว เปนคําเรียกภิกษุเหลานั้น. ถามวา ก็การ
เปลงอันยังปติและโสมนัสใหตั้งขึ้นก็ดี อันยังธรรมสังเวชใหตั้งขึ้นก็ดี ไม
มุงถึงคนรับธรรม ชื่อวาอุทาน และอุทานนั้นมาในสูตร มีประมาณ
เทานี้ เชนนัน้ เหมือนกันมิใชหรือ แตเพราะเหตุไร ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงเปลงอุทาน จึงตรัสเรียกภิกษุเหลานั้น ? ตอบวา เพราะ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น อันเกี่ยวดวยพระนิพพาน เพื่อใหภิกษุเหลานั้นเขาใจ ก็ทรงเกิดปติโสมนัสขึ้น ดวยหวน
ระลึกถึงคุณของพระนิพพาน จึงทรงเปลงอุทาน. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของภิกษุเหลานั้นวา สภาวธรรมทั้งหมด
ในพระศาสนานี้ เวนพระนิพพาน ที่เปนไปเนื่องกับปจจัยเทานั้นเกิดขึ้น
ได ที่ปราศจากปจจัย หาเกิดขึ้นไม แตนิพพานธรรมนี้เกิดในปจจัยไหน
และมีพระประสงคจะใหพระภิกษุเหลานั้นเขาใจ จึงตรัสคํามีอาทิวา ภิกฺขเว
ตทายตน ดังนี้. พึงทราบวา ไมใชกระทําใหภิกษุเหลานั้นเปนผูรับโดย
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สวนเดียวเทานั้น. บทวา ตทายตน ไดแก เหตุนั้น. ท อักษร ทําการ
เชื่อมบท. จริงอยู พระนิพพานทานเรียกวา อายตนะ เพราะอรรถวา
เปนเหตุ โดยเปนอารัมมณปจจัยแกมรรคญาณและผลญาณเปนตน เหมือน
รูปารมณเปนตน เปนอารัมมณปจจัยแกจักขุวิญญาณเปนตน. ก็ดวยอันดับ
คําเพียงเทานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศถึงสังขตธาตุวา มีอยูโดย
ปรมัตถแกภกิ ษุเหลานั้น.
ในขอนั้น มีนัยแหงธรรมดังตอไปนี้ เพราะสังขตธรรมมีอยู แม
อสังขตธาตุก็มี เพราะมีความเปนคูปรับตอสภาวธรรม เหมือนอยางวา
เมื่อทุกขมีอยู แมสุขที่เปนคูปรับกับทุกขนั้น ก็มอี ยูเหมือนกัน ฉันใด
เมื่อความรอนมีอยู แมความหนาวก็มีอยู เมื่อบาปธรรมมีอยู แมกัลยาณธรรม ก็มีอยูเ หมือนกัน. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
เมื่อทุกขมี ชื่อวาสุขก็มฉี ันใด เมื่อภพมี มีภพ
สภาวะที่ปราศจากภพก็จําตองปรารถนาฉันนั้น เมือ่
ความรอนมี ความเย็นก็มีแมฉันใด เมือ่ ไฟ ๓ กองมี
พระนิพพานก็จําตองปรารถนาฉันนั้น เมื่อบาปธรรม
มี กัลยาณธรรมก็มีฉันใด เมื่อความเกิดมี ความ
ไมเกิด ก็จําตองปรารถนาฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง การไขความถึงพระนิพพานวามีอยูโดยปรมัตถ จักมี
แจงขางหนา.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงถึงอสังขตธาตุ วามีอยูโดย
ปรมัตถ โดยพรอมมูลดวยประการฉะนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดง
สภาวะที่พระนิพพานนั้น มีอยูโดยมุขคือความผองแผวแหงธรรมที่ผิดตรง
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กันขามจากอสังขตธาตุนั้น จึงตรัสคําวา ยตฺถ เนว ปวี น อาโป ดังนี้
เปนตน.
ในขอนั้น เพราะเหตุที่พระนิพพาน มีสภาวะผิดตรงกันขามจาก
สังขารทั้งปวง ไมมีในบรรดาสังขตธรรมไหน ๆ ฉันใด แมในพระนิพพานนั้น ก็ไมมีสังขตธรรมทั้งหมด ฉันนั้น เพราะสังขตธรรมและ
อสังขตธรรม รวมกันไมได. ในขอนั้น มีการทําอธิบายอรรถดังตอไปนี้
ปฐวีธาตุมีความแขนแข็งเปนลักษณะ อาโปธาตุมีการไหลไปเปนลักษณะ
เตโชธาตุมีความอบอุนเปนลักษณะ วาโยธาตุมีการเคลื่อนไหวเปนลักษณะ
ไมมีในพระนิพพานใด คืออสังขตธาตุใด ดังนั้น ในธาตุเหลานั้น เมื่อ
วาโดยความไมมีแหงมหาภูตรูป ๘ ก็เปนอันกลาวถึงความไมมีแหงอุปาทาย
รูปแมทั้งหมด เพราะอาศัยมหาภูตรูปนั้นฉันใด กามภพและรูปภพก็ฉัน
นั้น เปนอันกลาววาไมมีในพระนิพพานนั้นโดยสิ้นเชิง เพราะมีความเปน
ไปไมเนื่องกับพระนิพพานนั้น เพราะปญจโวการภพ หรือเอกโวการภพ
เวนจากการอาศัยมหาภูตรูปแลวก็มีไมไดแล.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงธรรมที่นับเนื่องในอรูปภพ ไมมีในพระนิพพานนั้น แมในเมื่อพระนิพพานมีสภาวะเปนอรูป (เปนนาม) จึงตรัส
คํามีอาทิวา น อากาสานฺจายตน ฯ เป ฯ น แนวสฺานาสฺายตน
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น อากาสานฺจายตน ความวา จิตตุปบาท กลาวคือ อากาสานัญจายตนะ ทั้ง ๓ อยาง ตางโดยกุศลจิต
วิปากจิต และกิริยาจิต พรอมทั้งอารมณยอมไมมี. แมในบททีเ่ หลือ ก็
นัยนี้เหมือนกัน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 717

ก็กามโลกไมมีในพระนิพพานดวยอารมณใด แมอิธโลก และปรโลก
ก็ไมมีในพระนิพพานนั้น ดวยอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี ดังนี้เปนตน.
คํานั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ ขันธโลกนีใ้ ด อันไดโวหารวา ความ
เปนอยางนี้ ปจจุบันธรรม และวาโลกนี้ และขันธโลกอันไดโวหาร
วา โลกอื่นจากโลกนั้น ปรโลก และอภิสัมปรายภพใด ทั้งสองนั้น ไมมี
ในที่ใด. บทวา น อุโภ จนฺทมิ สุรยิ า ความวา เพราะเหตุที่เมื่อรูปมี
ชื่อวาความมืดก็พึงมี และเพื่อกําจัดความมืด พระจันทรและพระอาทิตย
ก็หมุนเวียนไป แตรูปโดยประการทั้งปวง ไมมีในที่ใด ความมืดในที่นั้น
จักมีในที่ไหน. อีกอยางหนึ่ง การกําจัดความมืดก็คือพระจันทรและพระอาทิตย ฉะนั้น พระจันทรและพระอาทิตยทั้งสอง ยอมไมมีในพระนิพพานใด. ดวยคํานี้ ทรงแสดงถึงพระนิพพานมีความสวางไสว เปน
สภาวะนั่นแล.
ก็ดว ยอันดับคําเพียงเทานี้ พระธรรมราชาเมื่อจะทรงประกาศอมตนิพพาน อันไมเคยมีไนสงสารซึ่งหาเบื้องตนรูไมได แมที่สุดดวยความฝน
อันลึกโดยปรมัตถ เห็นไดยากอยางยิ่ง ละเอียดสุขุม นึกเอาเองไมได สงบ
ที่สุด เปนทีอ่ ํานวยผลเฉพาะตน ประณีตยิ่งนัก แกภิกษุทั้งหลายผูยังไม
ไดบรรลุ จึงใหภิกษุเหลานั้น ขจัดความโงเปนตนออกเสีย เพราะพระนิพพานนั้นมีอยูกอนทีเดียว ดังบาลีวา อตฺถิ ภิกขฺ เว ตทายตน ดังนี้เปนตน
จึงทรงประกาศพระนิพพานนั้น โดยมุขคือความไมงมงายในธรรมอื่น
จากพระนิพพานนั้นวา ยตฺถ เนว ปวี ฯ เป ฯ น อุโภ จนฺทิมสุริยา ดังนี้
เปนตน. ดวยคํานั้น เปนอันแสดงวา อสังขตธาตุ อันมีสภาวะผิดตรง
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กันขามจากสังขตธรรมทั้งปวงมีปฐวีเปนตนวา พระนิพพาน. ดวยเหตุนั้น
นั่นแล พระองคจึงตรัสวา ตตฺรปาห ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺร แปลวา ในนิพพานนั้น. อป ศัพท
ใชในอรรถสมุจจัย. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวการมาของอะไร ๆ
จากที่ไหนๆ ที่เปนไปตามสังขาร เพราะเหตุสักวาธรรมเกิดในพระนิพพาน
นั้นตามปจจัย อนึ่ง เราไมกลาวอาคติ คือการมาแตที่ไหนๆ ในอายตนะ
คือพระนิพพานนั้นอยางนี้ เพราะพระนิพพานไมมีฐานะที่จะพึงมา. บทวา
น คตึ ความวา เราไมกลาวการไปในที่ไหนๆ เพราะฐานะที่พระนิพพาน
จะพึงถึงไมมี. เพราะการมาและการไปของสัตวทั้งหลาย เวนการกระทํา
ใหเปนอารมณดวยญาณ ไมมีในพระนิพพานนั้น. อนึ่ง เราไมกลาวถึง
ฐิติ จุติ และอุปบัติ. บาลีวา ตทปห ดังนี้ก็มี. ความของพระบาลีนั้น
มีดังนี้ อายตนะแมนั้น ชื่อวาไมมีการมา เพราะเปนฐานะที่ไมควรมา
เหมือนจากละแวกบานมาสูละแวกบาน. ชื่อวาไมมีการไป เพราะไมเปน
ฐานะที่จะควรไป ชื่อวาไมมีฐิติ เพราะไมมีฐานะที่จะตั้งอยู เหมือน
แผนดินและภูเขาเปนตน. อนึ่ง ชื่อวาไมมีการเกิด เพราะไมมีปจจัย
ชื่อวาไมมีจุติ เพราะไมมีการตายเปนสภาวะนั้น. เราไมกลาวฐิติ จุติ
และอุปบัติ เพราะไมมีการเกิดและการดับ และเพราะไมมีการตั้งอยูที่
กําหนดดวยการเกิดและการดับทั้ง ๒ นั้น. อนึ่ง พระนิพพานนั้นลวน
ชื่อวาไมตั้งอยูในที่ไหน ๆ เพราะมีสภาวะเปนอรูป และเพราะไมมีปจจัย
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ไมมีที่ตั้ง ชือ่ วา ไมเปนไป เพราะไมมีความ
เปนไปพรอม และเพราะเปนปฏิปกษตอความเปนไปในพระนิพพานนั้น
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ชื่อวา ไมมีอารมณ เพราะไมมีอารมณอะไร ๆ เปนที่ยึดเหนี่ยว และ
เพราะไมมุงถึงอารมณที่อุปถัมภ เหมือนสัมปยุตธรรมมีเวทนาเปนตน
แมที่มีสภาวะเปนอรูป (เปนนาม) ฉะนั้น พระนิพพานนั้น ทานจึงกลาววา
อายตนะ. ก็ เอว ศัพทนี้ พึงประกอบดวยบททั้งสองคือ อปฺปติฏเมว
อปฺปวตฺตเมว. บทวา เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส ความวา พระนิพพานซึ่งมี
ลักษณะตามที่กลาวแลว ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญชมเชย ดวย
คํามีอาทิวา อปฺปติฏ ดังนี้นั่นแหละ ชื่อวาเปนที่สุด คือเปนที่สิ้นสุดแหง
วัฏทุกขทั้งสิ้น เพราะเมื่อมีการบรรลุพระนิพพาน ทุกขทั้งหมดก็ไมมี
เพราะเหตุฉะนั้น จึงทรงแสดงวา พระนิพพานนั้น มีสภาวะเปนดังนี้วา
เปนที่สุดแหงทุกขนั่นแล.
จบอรรถกถาปฐมนิพพานสูตรที่ ๑
๒. ทุตยิ นิพพานสูตร
วาดวยฐานะที่เห็นไดยากคือนิพพาน
[๑๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยนิพพาน ก็ภิกษุเหลานั้นกระทํา
ใหมั่น มนสิการแลวนอมนึกธรรมีกถาดวยจิตทั้งปวงแลว เงี่ยโสตลงฟง
ธรรม.
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความแลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ฐานะที่บุคคลเห็นไดยาก ชื่อวานิพพาน ไมมี
ตัณหา นิพพานนั้นเปนธรรมจริงแท ไมเห็นไดโดย
งายเลย ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแลว กิเลสเครื่อง
กังวลยอมไมมแี กบุคคลผูรู ผูเห็นอยู.
จบทุติยนิพพานสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยนิพพานสูตร
ทุติยนิพพานสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อิม อุทาน ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปลงอุทานนี้
อันแสดงถึงภาวะที่พระนิพพานเห็นไดยาก เพราะตามปกติเปนคุณชาต
ลึกซึ้ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุทฺทส ความวา พระนิพพาน ชื่อวา
เห็นไดยาก เพราะใคร ๆ ไมสามารถจะเห็นได ดวยเครื่องปรุงคือญาณที่
ไมเคยไดสั่งสมอบรมมาเพราะมีสภาวะลึกซึ้ง และเพราะมีสภาวะสุขุม
ละเอียดอยางยิ่ง. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา ดูกอนมาคัณฑิยะ ก็ทาน
ไมมีปญญาจักษุอันเปนอริยะ ที่เปนเหตุใหทานรูความไมมีโรค ทั้งเปน
เครื่องเห็นพระนิพพาน. พระองคตรัสไวอีกวา ฐานะแมเชนนี้ คือความ
สงบแหงสรรพสังขารนี้เห็นไดยาก ดังนี้เปนตน. บทวา อนฺต ความวา
ตัณหา ชื่อวา นตะ เพราะนอมไปในอารมณมีรูปเปนตน และในภพมี
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กามภพเปนตน เพราะเปนไปโดยภาวะที่นอมไปในอารมณและกามนั้น
และเพราะสัตวทั้งหลายนอมไปในอารมณและกามภพเปนตนนั้น. พระนิพพานจึงชื่อวา อนตะ เพราะไมเปนที่ที่สัตวนอมไป. อาจารยบางพวกกลาว
วา อนนฺต ดังนี้ก็มี. อธิบายวา พระนิพพาน ชื่อวาเวนจากที่สุด คือไมมี
จุติเปนธรรม เปนความดับสนิท ไดแก เปนอมตะ เพราะมีสภาวะแท.
แตอาจารยบางพวกกลาวความแหงบทวา อนนฺต วาเปน อปฺปมาณ.
ก็ในคําเหลานั้น ดวยคําวา ทุทฺทส นี้ พระองคทรงแสดงถึงความที่พระนิพพาน อันสัตวพึงถึงไดโดยยากวา การที่สัตวทั้งหลายทําพระนิพพาน
อันหาปจจัยมิได ใหเกิด มิใชทําไดงาย เพราะสัตวเหลานั้นถูกกิเลสมี
ราคะเปนตน ซึ่งกระทําปญญาใหทุรพล ใหมีมาเปนเวลานาน. ดวยบทวา
น หิ สจฺจ สุทสฺสน แมนี้ พระองคทรงกระทําความนั้นนั่นแหละให
ปรากฏ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺจ ไดแก พระนิพพาน. จริงอยู
พระนิพพานนั้น ชื่อวาสัจจะ เพราะอรรถวาไมผิดแผก เหตุเปนคุณชาต
สงบโดยแทจริงทีเดียว เพราะไมมีสภาวะอันไมสงบ โดยปริยายไหน ๆ.
อนึ่ง พระนิพพานนั้น ชื่อวาไมใชเห็นไดงาย คืออันใคร ๆ ไมพึงเห็น
ไดโดยงาย เพราะถึงจะรวบรวมบุญสมภาร และญาณสมภาร มาตลอด
กาลนาน ก็ยังบรรลุไดโดยยากทีเดียว. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา พระนิพพานเราบรรลุไดยาก. บทวา ปฏิวิทฺธา ตณฺหา
ชานโต ปสฺสโต นตฺถิ กิฺจน ความวา หากนิโรธสัจนั้นอันผูจะตรัสรู
โดยสัจฉิกิริยาภิสมัย เมื่อวาโดยวิสัย โดยกิจ และโดยอารมณ ก็ตรัสรูได
โดยการรูตลอดอารมณ และการรูตลอดโดยไมงมงาย เหมือนทุกขสัจที่
ตรัสรูไดโดยปริญญาภิสมัย และมรรคสัจ ที่ตรัสรูไดโดยภาวนาภิสมัย คือ
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การรูตลอดโดยไมงมงาย ดวยอาการอยางนี้ เปนอันรูแจงตลอดตัณหา
ดวยปหานาภิสมัย และดวยความไมงมงาย. ก็เมื่อบุคคลรูเห็นสัจจะ ๔
ดวยปญญาอันสัมปยุตดวยอริยมรรคตามที่เปนจริงอยางนี้ ชือ่ วายอมไมมี
ตัณหา อันเปนเหตุนําสัตวไปในภพเปนตน เมื่อตัณหานั้นไมมี กิเลสวัฏ
แมทั้งหมดก็ไมมี ตอแตนั้นกัมมวัฏและวิปากวัฏ ก็ไมมีเหมือนกันแล.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงประกาศอานุภาพแหงอมตมหานิพพาน
อันเปนเหตุสงบระงับวัฏทุกขไดเด็ดขาด แกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาทุติยนิพพานสูตรที่ ๒
๓. ตติยนิพพานสูตร
วาดวยพระนิพพานธรรมชาติปรุงแตงไมได
[๑๖๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง. . .เงี่ยโสตลงสดับธรรม
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติไมเกิดแลว ไม
เปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมได
แลว มีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาปจจัยกระทําไมไดแลว
เกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว
ปรุงแตงไมไดแลว จักไมไดมีแลวไซร การสลัด
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ออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัย
กระทําแลว ปรุงแตงแลว จะไมพึงปรากฏในโลกนี้
เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติอันไม
เกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว
ปรุงแตงไมไดแลว มีอยู ฉะนั้น การสลัดออกซึ่ง
ธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว
ปรุงแตแลวจึงปรากฏ.
จบตติยนิพพานสูตรที่ ๓
อรรถกถาตติยนิพพานสูตร
ตติยนิพพานสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อถ โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ไดยินวา ในกาล
นั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงประกาศโทษในสงสารโดยเอนกปริยาย
แลว ทรงแสดงพระธรรมเทศนา อันเกี่ยวดวยพระนิพพาน โดยการ
แสดงเทียบเคียงเปนตนแลว ภิกษุเหลานั้นไดมีความคิดดังนี้วา พระผูม-ี
พระภาคเจา ทรงประกาศสงสารนี้ พรอมดวยเหตุ มีอวิชชาเปนตน
อันชื่อวา สเหตุกะ แตไมตรัสถึงเหตุอะไร ๆ แหงพระนิพพานซึ่งเปน
เหตุสงบสงสารนั้น พระนิพพานนี้นั้นจัดเปนอเหตุกะ อเหตุกะนั้นจะ
เกิดได เพราะอรรถวา มีการกระทําใหแจง และมีอรรถเปนอยางไร.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอรรถนี้ ตามที่กลาวแลว ของภิกษุ
เหลานั้น. บทวา อิม อุทาน ความวา พระองคทรงเปลงอุทานนี้ อัน
เปนเหตุ ประกาศอมตมหานิพพาน อันมีอยูโดยปรมัตถ เพื่อกําจัดความ
สงสัยของภิกษุเหลานั้น และเพื่อหักรานมิจฉาวาทะ ของสมณพราหมณ
ในโลกนี้ ผูปฏิบัติผิด ผูมที ิฏฐิคติหนาแนน ในภายนอกทีเดียว เหมือน

บุคคลผูยึดโลกเปนใหญวา คําวา นิพพาน นิพพาน เปนเพียงแตเรื่อง
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พูดกันเทานั้น แตความจริง เมื่อวาโดยปรมัตถ ชื่อวา พระนิพพาน ยอม
ไมมี เพราะมีการไมเกิดเปนสภาวะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชาต อภูต อกต อสงฺขต ทั้งหมด
เปนไวพจนของกันและกัน. อีกอยางหนึ่ง. พระนิพพานชื่อวา อชาตะ
เพราะไมเกิด คือ ไมบังเกิด เพราะความพรั่งพรอมแหงเหตุ คือการ
ประชุมแหงเหตุและปจจัย เหมือนเวทนาเปนเปนตน ชื่อวา อภูตะ เพราะ
เวนจากเหตุ และตนเองเสีย ยอมไมมี คือไมปรากฏ ไดแก ไมเกิด
ชื่อวา อกตะ เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ไมสรางขึ้นเพราะไมเกิด และ
เพราะไมมีอยางนี้. อนึง่ เพื่อจะแสดงวาสังขตธรรมมีนามรูปเปนตน มี
การเกิด การมี การสรางขึ้นเปนสภาวะ พระนิพพานซึ่งมีอสังขตธรรม
เปนสภาวะ หาเปนเชนนั้นไม จึงตรัสวา อสงฺขต ดังนี้. อนึ่ง เมื่อวาโดย
ปฏิโลมตรัสวา สังขตธรรม เพราะถูกปจจัยอาศัยกันและกันสรางใหมีขึ้น.
อนึ่ง ทานกลาววา เปนอสังขตะ เพราะไมมีปจจัยปรุงแตง คือเวนจาก
ลักษณะที่ถูกปจจัยปรุงแตง. เมื่อภาวะที่พระนิพพานบังเกิดดวยเหตุมาก
มายอยางนี้ สําเร็จแลว เพื่อจะแสดงวา พระนิพพานไมมีปจจัยอะไร ๆ
แตงขึ้น ดวยความรังเกียจวา พระนิพพานจะพึงมีเหตุอยางหนึ่ง ตบแตง
หรือหนอ จึงตรัสวา อกต ไมถูกเหตุอะไร ๆ ตบแตง. แมเมื่อพระนิพพานไมมีปจจัยอยางนี้ เพื่อจะใหความรังเกียจวา พระนิพพานนี้เปน
ขึ้น ปรากฏขึ้นเองหรือหนอ เปนไปไมได จึงตรัสวา อภูต. เพื่อจะ
แสดงวา พระนิพพานนี้นั้น ไมมีปจจัยปรุง ไมไดแตง ไมมีนี้ จะมีได
เพราะพระนิพพานมีการไมเกิดเปนธรรมดา โดยประการทั้งปวง จึงตรัสวา
อชาต. บัณฑิตพึงทราบความที่บททั้ง ๔ นี้ มีประโยชนอยางนี้แลว พึง
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ทราบวา พระองคทรงประกาศวา พระนิพพานมีอยู โดยปรมัตถ โดย
พระบาลีวา ภิกษุทั้งหลาย พระนิพพานนี้นั้นมีอยู. ก็ในพระสูตรนี้ พึง
ทราบเหตุในบท อาลปนะวา ภิกฺขเว โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรง
เปลงจึงตรัสไวแลวในหนหลังแล.
ดังนั้น พระศาสดา ครั้นตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย พระนิพพานไม
เกิด ไมมี อันปจจัยอะไร ๆ ไมแตง ไมปรุง มีอยู เมื่อจะทรงเสดงเหตุใน
ขอนั้น จึงตรัสคําวา โน เจ ต ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน.
พระบาลีนั้น มีความสังเขปดังตอไปนี้. ภิกษุทั้งหลาย ถาอสังขตธาตุ ซึ่งมีสภาวะไมเกิดเปนตน จักไมไดมี หรือจักไมพึงมีไซร ความ
สลัดออก คือความสงบโดยสิ้นเชิง ซึ่งสังขตะ กลาวคือขันธ ๕ มีรูปเปน
ตน ซึ่งมีสภาวะเกิดขึ้นเปนตน ไมพึงปรากฏ คือไมพึงเกิด ไมพึงมีใน
โลกนี.้ จริงอยู ธรรมคืออริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเปนตน อันกระทําพระนิพพานใหเปนอารมณเกิดขึ้น ยอมตัดกิเลสไดเด็ดขาด. ดวยเหตุนั้น ใน
ที่นี้ ความไมเปนไป ความปราศจากไป ความสลัดออกแหงวัฏทุกข
ทั้งสิ้น ยอมปรากฏ.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงถึงพระนิพพานวา มีอยู โดยที่
ภาวะตรงกันขาม บัดนี้ เพื่อจะแสดงพระนิพพานนั้น โดยนัยที่คลอยตาม
จึงตรัสคํามีอาทิวา ยสฺมา จ โข ดังนี้. คํานั้น มีอรรถดังกลาวแลวนั่นแล.
ก็ในที่นี้ เพราะเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อจะทรงอนุเคราะหแก
สัตวโลกทั้งมวล จึงทรงแสดงความเกิดมีแหงนิพพานธาตุ โดยปรมัตถ
โดยสุตตบทเปนอเนก มีอาทิวา ธรรมที่ไมมีปจจัย ธรรมที่เปนอสังขตะ
ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู ในที่ที่ปฐวีธาตุ ไมมีเลย ฐานะแมนี้แล
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เห็นไดแสนยาก คือ ความสงบสังขารทั้งปวง การสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวง ภิกษุทงั้ หลาย ก็เราจักแสดงอสังขตธรรม และปฏิปทาเครื่องให
สัตวถึงอสังขตธรรมแกเธอทั้งหลาย และดวยสูตรแมนี้วา ภิกษุทั้งหลาย
พระนิพพาน ไมเกิด มีอยู ฉะนั้น แมถาวิญูชน ผูกระทําไมใหประจักษ
ในพระนิพพานนั้นไซร ก็ยอมไมมีความสงสัย หรือความเคลือบแคลงเลย.
เพื่อจะบรรเทาความเคลือบแคลงของเหลาบุคคล ผูมีความรูในการแนะนํา
ผูอื่น ในขอนี้มีอธิบายดังตอไปนี้. การสลัดออกเปนปฏิปกษตอกาม
และอารมณมีรูปเปนตน ที่เวียนซาย คือที่มีสภาวะผิดตรงกันขามจากนั้น
ยอมปรากฏโดยมุข คือการถอนออกจากทุกข หรือเพราะกําหนดรู อันมี
การพิจารณาที่เหมาะสม พระนิพพาน อันเปนปฏิปกษตอสังขตธรรมทั้งหมด ซึ่งมีสภาวะเปนเชนนั้น คือมีสภาวะผิดตรงกันขามจากนั้น พึง
เปนเครื่องสลัดออก. ก็พระนิพพาน อันเปนเครื่องสลัดออกจากทุกขนั้น
ก็คืออสังขตธาตุ. พึงทราบใหยิ่งขึ้นไปอีกเล็กนอย. วิปสสนาญาณก็ดี
อนุโลมญาณก็ดี ซึ่งมีสังขตธรรมเปนอารมณ ยอมไมอาจจะละกิเลสได
โดยเด็ดขาด. อนึ่ง ญาณในปฐมฌานเปนตน ซึ่งมีสมมติสัจจะเปนอารมณ
ยอมละกิเลสได ดวยวิกขัมภนปหานเทานั้น หาละไดดวยสมุจจเฉทปหานไม.
ดังนั้น อริยมรรคญาณ อันกระทําการละกิเลสเหลานั้น ไดเด็ดขาด ก็
พึงเปนอารมณ ซึ่งมีสภาวะผิดตรงกันขามจากญาณทั้งสองนั้น เพราะ
ญาณซึ่งมีสังขตธรรมเปนอารมณ และมีสมมติสัจจะเปนอารมณ ไม
สามารถในการตัดกิเลสไดเด็ดขาดนั้น ชื่อวา อสังขตธาตุ. อนึ่ง พระดํารัสที่สองถึงบทแหงพระนิพพาน ซึ่งมีอยูโดยปรมัตถ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนอรรถที่ไมผิดแผก ดังบาลีนี้วา ภิกษุทั้งหลาย พระ-
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นิพพาน ไมเกิด ไมมี อันปจจัยอะไร ๆ ไมแตง ไมปรุง มีอยู. จริงอยู
คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ซึ่งมีอรรถไมผิดแผก ดังที่ตรัสไววา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
ดังนี้. อนึ่ง นิพพานศัพท มีปรมัตถเปนอารมณ ตามเปนจริง แมใน
อารมณบางอยาง เพราะเกิดมีความเปนไปเพียงอุปจาร เหมือนศัพทวา
สีหะ. อีกอยางหนึ่ง. พึงทราบอสังขตธาตุวามีอยูโดยปรมัตถ แมโดย
ยุติ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา เพราะพระนิพพาน มีสภาวะพนจากสิ่งที่มี
ภาวะตรงกันขามนั้น นอกนี้ เหมือนปฐวีธาตุ หรือเวทนา.
จบอรรถกถาตติยนิพพานสูตรที่ ๓
๔. จตุตถนิพพานสูตร
วาดวยการตรัสถึงพระนิพพานไมมีการมาการไป
[๑๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง . . . เงี่ยโสตลงฟงธรรม
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความหวั่นไหวยอมมีแกบคุ คลผูอันตัณหาและ
ทิฏฐิอาศัย ยอมไมมีแกผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย
เมื่อความหวัน่ ไหวไมมี ก็ยอมมีปสสัทธิ เมื่อ
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มีปสสัทธิ ก็ยอมไมมีความยินดี เมื่อไมมคี วามยินดี
ก็ยอมไมมีการมาการไป เมื่อไมมีการมาการไป ก็
ไมมีการจุติและอุปบัติ เมื่อไมมีการจุติและอุปบัติ
โลกนี้โลกหนาก็ไมมี ระหวางโลกทั้งสองก็ไมมี นี้แล
เปนทีส่ ุดแหงทุกข.
จบจตุตถนิพพานสูตรที่ ๔
อรรถกถาจตุตถนิพพานสูตร
จตุตถนิพพานสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อถ โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา ไดยินวา ใน
กาลนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนา อันเกี่ยว
ดวยพระนิพพาน โดยแสดงการเทียบเคียงเปนตน โดยอเนกปริยายแลว
ภิกษุเหลานั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา อันดับแรก พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงอานิสงส ซึ่งมีขันธมีอาการเปนอเนกแหงอมตมหานิพพานธาตุ จึงทรงประกาศอานุภาพนี้ อันไมทั่วไป แกผูอื่น. แตไม
ตรัสอุบายเครื่องบรรลุอมตมหานิพพานธาตุนั้น พวกเรา เมือ่ ปฏิบัติอยู
จะพึงบรรลุอมตมหานิพพานนี้อยางไรหนอ. ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทราบโดยอาการทั้งปวง ซึง่ อรรถกลาวคือภาวะที่ภิกษุเหลานั้นมี
ความปริวิตก ตามที่กลาวแลวนี้. บทวา อิม อุทาน ความวา พระองค
ทรงเปลงอุทานนี้ อันประกาศถึงการบรรลุพระนิพพาน ดวยการละตัณหา
ไดเด็ดขาดดวยอริยมรรค ของบุคคลผูเจริญวิปสสนาอันดําเนินไปตาม
วิถีจิต ผูมกี ายและจิตสงบระงับ ผูไมอิงอาศัยในอารมณไหน ๆ ดวย
อํานาจตัณหา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิสสฺ ิตสฺส จลิต ความวา บุคคลผู
ถูกตัณหา และทิฏฐิเขาอาศัยในสังขารมีรูปเปนตน ยอมหวั่นไหว คือ
ยอมดิ้นรนเพราะตัณหาและทิฏฐิวา นั่นเปนของเรา นั่นเปนอัตตาของ
เรา. จริงอยู เมื่อบุคคลผูยังละตัณหาและทิฏฐิไมได เมื่อสุขเวทนาเปนตน
เกิดขึ้น ไมอาจจะครอบงําเวทนามีสุขเวทนาเปนตนเหลานั้นอยู มีจิต
สันดานดิ้นรนกวัดแกวง ดิ้นรนหวั่นไหว อันนําออกแลว เพราะใหกุศล
เกิดขึ้นดวยอํานาจการยึดถือตัณหาและทิฏฐิ โดยนัยมีอาทิวา เวทนาของ
เรา เราเสวย. บทวา อนิสฺสิตสฺส จลิต นตฺถิ ความวา ก็บุคคลใด
ดําเนินไปตามวิสุทธิปฏิปทา ยอมขมตัณหา และทิฏฐิไดดวยสมถะและ
วิปสสนา ยอมพิจารณาเห็นสังขาร ดวยลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตน
อยู บุคคลนัน้ คือ ผูไมถกู ตัณหาและทิฏฐิอาศัย ยอมไมมีจิตหวั่นไหว
ฟุงซาน ดิ้นรน ตามที่กลาวแลวนั้น เพราะขมเหตุไวไดดวยดีแลว. บทวา
จลิเต อสติ ความวา เมื่อจิตไมมีความหวั่นไหว ตามที่กลาวแลวเขาก็
ทําจิตนั้น ใหเกิดความขวนขวายในวิปสสนา อันดําเนินไปตามวิถีจิต
โดยที่การยึดถือตัณหาและทิฏฐิเกิดขึ้นไมได. บทวา ปสฺสทฺธิ ความวา
ปสสัทธิทั้ง ๒ อยาง อันเขาไปสงบกิเลส ซึ่งกระทําความกระวนกระวาย
กายและจิต ที่เกิดรวมกับวิปสสนาจิต. บทวา ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น
โหติ ความวา เมื่อปสสัทธิ อันควรแกคุณวิเศษ กอนและหลัง มีอยู
เธอเจริญสมาธิ อันมีความสุขหามิได เปนที่ตั้งแลวจึงประกอบสมถะ
และวิปสสนาใหเนื่องกันเปนคู โดยทําสมาธินั้น ใหรวมกับวิปสสนาแลว
ทํากิเลสใหสิ้นไปโดยสืบ ๆ แหงมรรค ตัณหาอันไดนามวา นติ เพราะ
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นอมไปในกามภพเปนตน ไมมีในขณะแหงอริยมรรค โดยเด็ดขาด
อธิบายวา ไมเกิดขึ้น เพราะใหถึงความไมเกิดขึ้นเปนธรรมดา
บทวา นติยา อสติ ความวา เมื่อไมมีปริยุฏฐานกิเลส คือ ความ
อาลัยและความติด เพื่อตองการภพเปนตน เพราะละตัณหาไดเด็ดขาด
ดวยอริยมรรค. บทวา อาคติคติ น โหติ ความวา การมา คือ ความมา
ในโลกนี้ดวยอํานาจปฏิสนธิ การไป คือ การไปจากโลกนี้ สูปรโลก ได
แกความละไปดวยอํานาจจุติ ยอมไมมี ไดแก ยอมไมเกิด. บทวา อาคติคติยา อสติ ความวา เมื่อไมมีการมาและการไป โดยนัยดังกลาวแลว.
บทวา จุตูปปาโต น โหติ ความวา การจุติและอุปบัติไป ๆ มา ๆ ยอม
ไมมี คือ ยอมไมเกิด. จริงอยู เมื่อไมมีกิเลสวัฏ กัมมวัฏก็เปนอันขาดไป
ทีเดียว และเมื่อกัมมวัฏนั้นขาดไป วิปากวัฏจักมีแตที่ไหน ดวยเหตุนั้น
นั่นแล ทานจึงกลาววา เมื่อไมมีจตุ ิและอุปบัติ โลกนี้และโลกหนา
ก็ไมมี ดังนี้เปนตน. คําที่ควรกลาวในขอนั้น ขาพเจาไดกลาวไวแลว
โดยพิสดารในพาหิยสูตร ในหนหลังนั่นแล. เพราะฉะนั้น พึงทราบ
ความ โดยนัยดังกลาวแลวในพาหิยสูตรนั่นแล.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงประกาศอานุภาพแหงอมตมหานิพพาน
อันเปนเหตุสงบทุกขในวัฏฏะไดโดยเด็ดขาด ดวยสัมมาปฏิบัติ แกภิกษุ
เหลานั้น ในพระศาสนาแมนี้ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาจตุตถนิพพานสูตรที่ ๔
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๕. จุนทสูตร
วาดวยเสวยพระกระยาหารมื้อสุดทาย
[ ๑๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในมัลลชนบท พรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงเมืองปาวา ไดยินวา ในทีน่ ั้น พระผู
มีพระภาคเจาประทับอยู ณ อัมพวันของนายจุนทกัมมารบุตรใกลเมืองปาวา
นายจุนทกัมมารบุตรไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปใน
มัลลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จมาถึงเมืองปาวาแลวประทับ
อยู ณ อัมพวันของเราใกลเมืองปาวา ลําดับนั้นแล นายจุนทกัมมารบุตร
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหนายจุนทกัมมารบุตร
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ลําดับ
นั้นแล นายจุนทกัมมารบุตร อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวย
ภิกษุสงฆจงทรงรับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ ลําดับนั้นแล นายจุนทกัมมารบุตร
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว ลุกจากอาสนะถวาย
บังคม กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้น เมื่อลวงราตรีนั้นไป
นายจุนทกัมมารบุตรสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีต และเนือ้
สุกรออนเปนอันมากในนิเวศนของตน แลวใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตสําเร็จแลว
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ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปยังนิเวศนของนายจุนทกัมมารบุตร พรอมดวยภิกษุสงฆ แลว
ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูลาดถวาย ครั้นแลวตรัสกะนายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกอ นจุนทะ เนื้อสุกรออนอันใดทานไดตกแตงไว ทานจง
อังคาสเราดวยเนื้อสุกรออนนั้น สวนขาทนียโภชนียาหารอื่นใดทานได
ตกแตงไว ทานจงอังคาสภิกษุสงฆดวยขาทนียโภชนียาหารนั้นเถิด นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคเจา แลวอังคาสพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเนื้อสุกรออนที่ไดตกแตงไว และอังคาสภิกษุสงฆดวยขาทนียโภชนียาหารอยางอื่นที่ไดตกแตงไว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะ
นายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกอนจุนทะ ทานจงฝงเนื้อสุกรออนที่เหลืออยูนั้น
เสียในบอ เราไมเห็นบุคคลผูบริโภคเนื้อสุกรออนนั้นแลว พึงใหยอยไป
โดยชอบ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย นอกจากตถาคต นายจุนทกัมมารบุตรตรัสพระผูมีพระภาคเจาแลว ฝงเนื้อสุกรออนที่ยังเหลือเสีย
ในบอ แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหนายจุนทกัมมารบุตรเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จ
ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป.
[๑๖๓] ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงเสวยภัตของนายจุนทกัมมารบุตรแลว เกิดอาพาธกลา เวทนากลา มีการลงพระโลหิตใกล
ตอนิพพาน ไดยินวาในสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นไมทุรนทุราย ครัน้ นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัส

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 733

กะทานพระอานนทวา มาเถิดอานนท เราจักไปเมืองกุสินารา ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.
ขาพเจาไดสดับมาวา พระผูมีพระภาคเจาเปน
นักปราชญ เสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบุตร
แลว อาพาธกลา ใกลตอนิพพาน เกิดพยาธิกลาขึ้น
แกพระศาสดาผูเสวยเนื้อสุกรออน พระผูมีพระภาคเจาทรงพระบังคนหนักเปนพระโลหิตอยู ไดตรัส
วา เราจะไปนครกุสินารา.
[๑๖๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงแวะออกจากทางแลว
เสด็จเขาไปยังโคนตนไมตนหนึ่ง ครั้นแลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดู
กอนอานนท เร็วเถิด เธอจงปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ชั้นแกเรา เราเหน็ดเหนื่อย
นัก จักนั่ง ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว ปูลาดผา
สังฆาฏิ ๔ ชั้นถวาย พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนืออาสนะที่ทาน
พระอานนทปูถวาย ครัน้ แลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอ นอานนท
เร็วเถิด เธอจงไปนําน้ําดื่มมาใหเรา เรากระทํา จักดื่มน้ํา เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนั้นแลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลมผานไป
แลว น้ํานั้นถูกลอเกวียนบดแลว ขุน มัวหนอยหนึ่ง ไหลไปอยู แมน้ํา
กุกุฏานที่นี้มีน้ําใสจืดเย็นสนิท มีทาราบเรียบ ควรรื่นรมย อยูไ มไกลนัก
พระผูมีพระภาคเจา จักเสวยน้ําและจักสรงชําระพระกายใหเย็นในแมน้ํา
กุกุฏานที่นี้ แมครั้งที่ ๒... แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสกะทาน
พระอานนทวา ดูกอนอานนท เร็วเถิด เธอจงไปนําน้ําดื่มมาใหเรา
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เรากระหาย จักดื่มน้ํา ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว
ถือบาตรเขาไปยังแมน้ํานั้น.
[๑๖๕] ครั้งนัน้ แล แมน้ํานั้นถูกลอเกวียนบดแลว ขุนมัวหนอย
หนึ่งไหลไปอยู เมื่อทานพระอานนทเดินเขาไปใกล ใสแจวไมขุนมัวไหล
ไปอยู ลําดับนั้น พระอานนทดําริวา ทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ
ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวหนอ ความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มีอานุภาพ
มาก แมน้ํานี้แล ถูกลอเกวียนบดแลว ขุมมัวหนอยหนึ่งไหลไปอยู เมื่อ
เราเดินเขาไปใกล ใสแจวไมขุนมัวไหลไปอยู ทานพระอานนทเอาบาตร
ตักน้ําแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองค
ผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว ความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
แมน้ํานี้แล ถูกลอเกวียนบดแลว ขุนมัวหนอยหนึ่งไหลไปอยู เมื่อ
ขาพระองคเดินเขาไปใกล ใสแจวไมขุมมัวไหลไปอยู ขอพระผูมีพระภาคเจาเสวยน้ําเถิด ขอพระสุคตเจาเสวยน้ําเถิด ครั้นนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดเสวยน้ํา.
[๑๖๖] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จ
เขาไปยังแมน้ํากุกุฏานที ครั้นแลวเสด็จลงแมน้ํากุกฏานที ทรงสรงและ
เสวยเสร็จแลวเสด็จขึ้นแลวเสด็จเขาไปยังอัมพวัน ครั้นแลวตรัสเรียกทาน
พระจุนทกะวา ดูกอนจุนทกะ เธอจงปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ชัน้ แกเราเถิด
เราเหน็ดเหนื่อยจักนอน ทานพระจุนทกะทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว
ปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ชั้นถวาย ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงสําเร็จ
สีหไสยาโดยพระปรัศวเบื้องขวา ซอนพระบาทเหลื่อมพระบาท ทรงมี
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พระสติสัมปชัญญะ มนสิการอุฏฐานสัญญา สวนทานพระจุนทกะนั่งอยู
เบื้องหนาพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ณ ที่สําเร็จสีหไสยานั้นเอง.
ครั้นกาลตอมา พระธรรมสังคาหกาจารยไดรจนาคาถาเหลานี้ไววา
[๑๖๗]
พระพุทธเจาเสด็จไปยังแมน้ํากุกุฏานที มีน้ํา
ใสแจวจืดสนิท เสด็จลงไปแลว พระตถาคตผู
ศาสดาผูไมมีบุคคลเปรียบในโลกนี้ มีพระกายเหน็ด
เหนื่อยนักแลว ทรงสรงและเสวยแลวเสด็จขึ้น พระศาสดาผูอันโลกพรอมทั้งเทวโลกหอมลอมแลวในทาม
กลางแหงหมูภิกษุ พระผูมีพระภาคเจาผูศาสดาผูแสวงหาคุณอันใหญทรงประกาศในพระธรรมนี้ เสด็จ
ถึงอัมพวันแลว ตรัสเรียกภิกษุชื่อจุนทกะวา เธอจงปู
ลาดสังฆาฏิ ๔ ชั้นแกเราเถิด เราจักนอน ทานพระจุนทกะนั้น อันพระผูม ีพระภาคเจามีพระองคทรง
อบรมแลว ทรงตักเตือนจึงรีบปูลาดสังฆาฏิ ๔ ชั้น
ทีเดียว พระศาสดามีพระกายเหน็ดเหนื่อยนัก ทรง
บรรทมแลว. ฝายพระจุนทกะก็ไดนั่งอยูเบื้องพระพักตร ณ ที่นนั้ .
[๑๖๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนท
วา ดูกอนอานนท ขอนี้จะพึงมีบาง ใคร ๆ จะพึงทําความเดือดรอนให
เกิดแกนายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกอนอาวุโสจุนทะ ไมเปนลาภของทาน
ทานไดไมดีแลว ที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทาย
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แลวปรินิพพาน ดังนี้ ดูกอนอานนท เธอพึงระงับความเดือดรอนของ
นายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกอนอาวุโสจุนทะ เปนลาภของทาน ทานได
ดีแลว ที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทายแลวปรินิพพาน ดูกอนอาวุโสจุนทะ ขอนี้เราไดฟงมา ไดรับมาแลวเฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาคเจา บิณฑบาตทั้ง ๒ นี้มีผลเสมอ ๆ กัน มีวิบากเทา ๆ กัน
มีผลมากและอานิสงสมากกวาบิณฑบาตเหลาอื่นมากนัก บิณฑบาต ๒ เปน
ไฉน คือ บิณฑบาตที่พระตถาคตเสวยแลวไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑ บิณฑบาตที่พระตถาคตเสวยแลวเสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ บิณฑบาตทั้ง ๒ นี้มีผลเสมอ ๆ กัน มีวิบากเทา ๆ
กัน มีผลมากและมีอานิสงสมากกวาบิณฑบาตเหลาอื่นมากนัก นายจุนทกัมมารบุตรกอสรางกรรมที่เปนไป เพื่ออายุ เพื่อวรรณะ เพื่อสวรรค เพื่อ
ยศ เพื่อความเปนอธิบดี ดูกอนอานนท เธอพึงระงับความเดือดรอนของ
นายจุนทกัมมารบุตร ดวยประการอยางนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
บุญยอมเจริญแกบุคคลผูใหทาน บุคคลผูสํารวม
ยอมไมกอเวร สวนทานผูฉลาดยอมละบาป ครั้นละ
บาปแลวยอมปรินิพพาน เพราะความสิ้นไปแหงราคะ
โทสะ และโมหะ.
จบจุนทสูตรที่ ๕
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อรรถกถาจุนทสูตร
จุนทสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มลฺเลสุ ไดแก ในชนบท มีชื่ออยางนั้น. บทวา มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน ไดแก ชื่อวา ใหญ เพราะใหญโดยคุณและใหญโดยจํานวน.
จริงอยู ภิกษุสงฆนั้น ชือ่ วาใหญ แมโดยประกอบดวยคุณพิเศษมีศีลเปน
ตน เพราะในบรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูลาหลังเขาทั้งหมดก็เปนพระโสดาบัน ชื่อวาใหญ ดวยการใหญ โดยจํานวน เพราะกําหนดจํานวน
ไมได. จริงอยู จําเดิมตั้งแตเวลาปลงอายุสังขาร ภิกษุทั้งหลายผูมาแลว
มาแลว ไมไดหลีกไปเลย.
บทวา จุนฺทสฺส ไดแก ผูมีชอื่ อยางนั้น. บทวา กมฺมารปุตฺตสฺส
ไดแก บุตรของนายชางทอง.
เลากันมาวา บุตรของนายชางทองนั้น เปนคนมั่งคั่ง เปนกุฏม พี
ใหญ เปนพระโสดาบัน โดยการเห็นพระผูมีพระภาคเจา เปนครั้งแรก
นั่นเอง จัดแจงพระคันธกุฎี อันควรแกก็ประทับอยูของพระศาสดา
และที่พักกลางคืน และที่พักกลางวันแกภิกษุสงฆ และจัดโรงฉัน กุฏิ
มณฑปและที่จงกรม แกภิกษุสงฆ ในสวนอัมพวันของตน แลวสราง
วิหาร อันประกอบดวยซุมประตู ลอมดวยกําแพง มอบถวายแก
ภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ซึ่งทานหมายกลาวไววา ไดยินวา
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในอัมพวันของนายจุนทะบุตรของชางทอง
ใกลเมืองปาวานั้น ดังนี้.
บทวา ปฏิยาทาเปตฺวา ความวา ใหจัดแจง คือ ใหหุงตม.
บทวา สูกรมทฺทว นี้ทา นกลาวไวในมหาอรรถกถาวา เนื้อสุกรทั่ว
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ไป ที่ออนนุมสนิท. แตอาจารยบางพวกกลาววา บทวา สูกรมทฺทว
ความวา ไมใชเนื้อสุกร แตเปนหนอไมไผ ที่พวกสุกรแทะดุน. อาจารย
พวกอื่นกลาววา เห็ด ที่เกิดในถิ่นที่พวกสุกรแทะดุน. สวนอาจารยอีก
พวกหนึ่งกลาววา บอเกิดแหงรสชนิดหนึ่ง อันไดนามวา สุกรออน.
อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ก็นายจุนทะบุตรของนายชางทอง สดับ
คํานั้นวา วันนี้ พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จปรินิพพานแลว คิดวา
ไฉนหนอ พระผูมีพระภาคเจา จะพึงเสวยเนื้อสุกรออนนี้แลว พึงดํารง
อยูตลอดกาลนาน ดังนี้แลว จึงไดถวายเพื่อประสงคจะใหพระศาสดา
ดํารงพระชนมายุไดตลอดกาลนาน. บทวา เตน ม ปริวิส ไดแก จง
ใหเราบริโภคดวยเนื้อสุกรออนนั้น.
ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนั้น ? เพราะ
ทรงมีความเอ็นดูแกสัตวอื่น. ก็เหตุนั้นพระองคไดตรัสไวแลว ในพระบาลีนั่นแล. ดวยเหตุนั้น เปนอันพระองคทรงแสดงวา ควรจะกลาว
อยางนั้น เพราะภิกษาเขานํามาเฉพาะ และคนอื่นไมควรจะบริโภค.
ไดยินวา เทวดาในมหาทวีปทั้ง ๔ ซึ่งมีทวีปละ ๒,๐๐๐ เปนบริวาร
ใสโอชารสลงในสุกรออนนั้น. เพราะฉะนั้น ใคร ๆ อื่นไมอาจจะให
เนื้อสุกรออนนั้น ยอยไดโดยงาย. พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้น
เพื่อจะปลดเปลื้องความวารายของคนอื่น จึงทรงบันลือสีหนาท โดยนัย
มีอาทิวา จุนทะ เราไมเห็นเนื้อสุกรออนนั้น. จริงอยู เพื่อจะปลดเปลื้อง
การวารายของชนอื่นผูวารายวา ไมใหของที่เหลือจากที่ตนบริโภคแกภิกษุ
ไมใหแกคนเหลาอื่น ใหฝงไวในบอ ทําใหพินาศ ดวยคําวา โอกาส
แหงคํานั้น จงอยามี ดังนี้ พระองคจึงทรงบันลือสีหนาท.
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บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา สเทวเก เปนตน มีวินิจฉัยดังตอ
ไปนี้ ชื่อวา สเทวกะ เพราะเปนไปกับดวยเทวดาทั้งหลาย. ชื่อวา
สมารกะ. เพราะเปนไปกับดวยมาร. ชื่อวา สพรหมกะ เพราะเปนไป
กับดวยพรหม. ชื่อวา สัสสมณพราหมณี เพราะเปนไปกับดวยสมณพราหมณ. ชื่อวา ปชา เพราะเปนสัตวเกิด. ชื่อวา สเทวมนุสสา
เพราะเปนไปกับดวยเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ในโลกนั้น พรอมดวย
เทวโลก ฯ ล ฯ พรอมดวยเทวดาและมนุษย. ในคําเหลานั้น ดวยคําวา
สเทวกะ หมายเอาเทวดาชั้นปญจกามาวจร. ดวยคําวา สมารกะ หมายเอา
เทวดาชั้นกามาวจรที่ ๖. ดวยคําวา สพรหมกะ หมายเอาพรหมชั้น
พรหมกายิกาเปนตน. ดวยคําวา สัสสมณพราหมณี หมายเอาสมณะ
ผูเปนขาศึก และพราหมณ ผูเปนศัตรูตอพระศาสนา และหมายเอาสมณะ
ผูสงบบาป และพราหมณผูลอยบาป. ดวยคําวา ปชา หมายเอาสัตวโลก.
ดวยคําวา สเทวมนุสสะ หมายเอาเทวดาโดยสมมติ และมนุษยที่เหลือ
ในบทเหลานั้น ดวย ๓ บท พึงทราบวา ทานถือเอาสัตวโลก โดยโอกาสโลก ดวย ๒ บท พึงทราบวา ทานถือเอาสัตวโลก โดยหมูสัตว.
พึงทราบอีกนัยหนึ่งดังตอไปนี้ ดวยคําวา สเทวกะ. ทานหมายเอา
เทวโลกชั้นอรูปาวจร. ดวยคําวา สมารกะ ทานหมายเอาเทวโลกชั้น
ฉกามาวจร. ดวยคําวา สพรหมกะ. ทานหมายเอาพรหมโลกชั้นรูปาวจร
ดวยคําวา สัสสมณพราหมณเปนตน พึงทราบวา ทานหมายเอา
มนุษยโลกพรอมดวยเทพโดยสมมติดวยอํานาจบริษัท หรือพึงทราบวา
ทานหมายเอาสัตวโลกที่เหลือ.
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บทวา ภุตฺตาวิสฺส ไดแก ผูบ ริโภคอยู. บทวา ขโร แปลวา หยาบ.
บทวา อาพาโธ ไดแก โรคอันไมถูกสวนกัน. บทวา พาฬฺหา ไดแก
มีกําลัง. บทวา มรณนฺตกิ า ไดแก กําลังจะตาย คือสามารถจะใหผูปวย
ถึงเวลาใกลตาย. บทวา สโต สมฺปชาโน อธิวาเสติ ความวา ตั้งสติ
ไวดวยดี กําหนดดวยญาณยับยั้งอยู. บทวา อวิหฺมาโน ความวาไม
กระทําใหเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา เหมือนธรรมที่ไมไดกําหนด โดย
อนุวัตตามเวทนา ยับยั้งอยู เหมือนไมถูกรบกวน ไมไดรับความลําบาก.
จริงอยู เวทนาเหลานั้น เกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา ในหมูบา น
เวฬุวคามนั่นเอง แตถูกพลังแหงสมาบัติขมไว จึงไมเกิดขึ้น จนกระทั่ง
วันปรินิพพาน เพราะใหสมาบัตินอมไปเฉพาะทุก ๆ วัน. แตพระองค
ประสงคจะปรินิพพานในวันนั้น จึงไมเขาสมาบัติ เพื่อใหสัตวเกิดความ
สังเวชวา แมทรงพลังชาง ๑,๐๐๐ โกฏิเชือกมีกายเสมอกับดวยเรือนเพชร
มีบุญสมภารที่สั่งสมตลอดกาลประมาณมิได เมือ่ ภพยังมีอยู เวทนาเห็น
ปานนี้ ก็ยอมเปนไป จะปวยกลาวไปไยถึงสัตวเหลาอื่นเลา เพราะเหตุ
นั้น เวทนาจึงเปนไปอยางแรงกลา.
บทวา อายาม แปลวา มาไปกันเถอะ.
ภายหลัง พระธรรมสังคาหกาจารย ไดตั้งคาถา ซึ่งมีอาทิวา จุนฺทสฺส
ภตฺต ภฺุชิตฺวา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภุตฺตสฺส จ สูกรมทฺทเวน ความวา เกิดพยาธิอยางแรงกลา แกพระผูมีพระภาคเจา ผูเสวย
เพราะไมใชทรงเสวยพระกระยาหารเปนปจจัย. เพราะถาโรคอยางแรงกลา
จักเกิด คือ จักไดมีแกพระผูมีพระภาคเจาผูมิไดเสวยพระกระยาหารแลวไซร
แตเพราะพระองคเสวยพระกระยาหารอันสนิท เวทนาจึงไดเบาบางลง
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ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงไมสามารถจะเสด็จไปไดดวยพระบาท.
พระองคจึงทรงแสดงสีหนาท ที่พระองคทรงบันลือวา กระยาหารที่ผูใด
บริโภคแลวพึงถึงความยอยไปโดยชอบ ฯลฯ เวนพระตถาคต ดังนี้ ใหเปน
ประโยชน. จริงอยู ขึ้นชื่อวา เสียงที่กระหึ่มในฐานะที่ไมสมควร ยอม
ไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย. เพราะเหตุที่พระกระยาหารที่พระองคทรง
เสวยแลว ไมทําวิการอะไร ๆ ใหเกิดแกพระผูมีพระภาคเจา พระกระยาหารซึ่งเปนสิ่งแสลง ที่กรรมอันไดชองแลวเขาไปยึดถือ สงบไปโดย
ประมาณนอย จึงทําพลังใหเกิดขึ้นในรางกาย ซึ่งเปนเหตุใหประโยชน
๓ อยางตามที่จะกลาวใหสําเร็จ ฉะนั้น พระกระยาหารนั้นจึงถึงความ
ยอยไปโดยชอบทีเดียว แตเพราะเวทนาถึงปางตาย ที่ใครๆ ไมรูแลวไม
ปรากฏแลว จึงไดมี ฉะนี้แล.
บทวา วิริจฺจมาโน ไดแก เปนผูทรงพระบังคนหนักเปนพระโลหิต
เปนไปเนือง ๆ. บทวา อโวจ ความวา พระองคไดตรัสอยางนั้น เพื่อ
ประโยชนแกปรินิพพานในที่ที่พระองคทรงปรารถนา.
ถามวา ก็เพราะเหตุที่เมื่อโรคเกิดขึ้นแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา
จึงเสด็จไปยังกรุงกุสินารา เพราะเหตุไร พระองคจึงไมสามารถปรินิพพาน
ในที่อื่น ? ตอบวา เพราะพระองคไมสามารถจะปรินิพพานในที่ไหน ๆ
หามิได แตพระองคทรงดําริอยางนี้วา เมื่อเราไปยังกรุงกุสินารา อัตถุปตติเหตุในการแสดงมหาสุทัสสนสูตร ก็จักมี สมบัติอันใด อันเชนกับ
สมบัติที่เราพึงเสวยในเทวโลก ดวยอัตถุปปตติ เหตุนั้น เราก็ไดเสวยแลว
ในมนุษยโลก เราจักประดับสมบัตินั้นดวยภาณวารทั้ง ๒ แลว จักแสดง
ธรรม ชนเปนอันมากไดฟงดังนั้นแลว ก็จักสําคัญถึงกุศล ที่ตนควร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 742

กระทํา ในทีน่ ั้น แมสุภทั ทะก็จักมาเฝาเรา ถามปญหา ในทีส่ ุด การแก
ปญหาจึงตั้งอยูในสรณะ. ไดบรรพชาอุปสมบทแลว เจริญกัมมัฏฐาน
บรรลุพระอรหัต ในเมื่อเรายังทรงชีพอยูนั่นแล จักเปนผูชื่อวาปจฉิมสาวก เมื่อเราปรินิพพานในที่อื่นเสีย ความทะเลาะก็จักมี เพราะธาตุ
เปนเหตุ โลหิตจักไหลไปเหมือนแมน้ํา แตเมื่อเราปรินิพพานในกรุง
กุสินารา โทณพราหมณ ก็จักสงบวิวาทนั้น แบงธาตุทั้งหลายใหไป
ดังนี้ พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อทรงเห็นเหตุ ๓ ประการดังวามานี้ จึงได
เสด็จไปยังกรุงกุสินารา ดวยความอุตสาหะใหญ.
ศัพทวา อิงฺฆ เปนนิบาตใชในโจทนัตถะ. บทวา กิลนฺโตสฺมิ
ความวา เราเปนผูซูบซีด. ดวยบทนั้น ทรงแสดงเฉพาะเวทนาตามที่
กลาวแลววามีกําลังรุนแรงทีเดียว. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จ
ดําเนินไปในกาลนั้น ดวยอานุภาพของพระองค ก็เวทนาอันแรงกลา
เผ็ดรอน เปนไปโดยประการที่คนเหลาอื่น ไมสามารถทําการยกเทาขึ้นได
เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงตรัสวา เราจักนั่ง ดังนี้.
บทวา อิทานิ แปลวา ในกาลนี.้ บทวา ลุลติ  ไดแก อากูล
เหมือนถูกย่ํายี. บทวา อาวิล แปลวา ขุนมัว. บทวา อจฺโฉทกา ไดแก
น้ําที่ใสนอย. บทวา สาโตทกา ไดแก น้ําที่มีรสอรอย. บทวา สีโตทกา
ไดแก น้ําเย็น. บทวา เสโตทกา ไดแก น้ําปราศจากเปอกตม. จริงอยู
น้ํา โดยสภาวะ มีสีขาว แตกลายเปนอยางอื่น ดวยอํานาจพื้นที่ และ
ขุนมัวไปดวยเปอกตม. แมน้ํา แมขาว มีทรายหยาบสะอาด เกลื่อนกลน
มีสีขาวไหลไป. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เสโตทกา น้ําขาว. บทวา
สุปติฏา แปลวา ทาดี. บทวา รมณียา ความวา อันบุคคลพึงยินดี
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โดยเปนสวนภูมิภาคอันเปนที่รื่นรมยแหงใจ และชื่อวาเปนที่รื่นรมยแหง
ใจ เพราะสมบูรณดวยน้ําตามที่กลาวแลว.
บทวา กิลนฺโตสฺมิ จุนฺท นิปชฺชิสฺสามิ ความวา ในบรรดาตระกูล
ชาง ๑๐ ตระกูลที่พระตถาคตตรัสไวอยางนี้วา
ชาง ๑๐ เชือกเหลานี้ คือชางตระกูลกาฬาวกะ ๑
ชางตระกูลคังเคยยะ ๑ ชางตระกูลปณฑระ ๑ ชาง
ตระกูลตัมพะ ๑ ชางตระกูลปงคละ ๑ ชางตระกูล
คันธะ ๑ ชางตระกูลมังคละ ๑ ชางตระกูลเหมาะ ๑
ชางตระกูลอุโบสถ ๑ ชางตระกูลฉันทันต ๑.
กําลังแหงชางตามปกติ ๑๐ เชือก กลาวคือชางตระกูลกาฬาวกะ ตามที่
กลาวแลวอยางนี้ เปนกําลังของชางตระกูลคังเคยยะ ๑ เชือก รวมความวา
โดยการคํานวณที่คูณดวย ๑๐ แหงชางตามปกติ กําลังกายพระตถาคตซึ่งมี
ประมาณกําลัง ๑,๐๐๐ โกฏิเชือกทั้งหมดนั้นถึงซึ่งความสิ้นไป เหมือนน้ําที่
เขาใสไวในกระบอกกรองน้ํา ตั้งแตภายหลังภัตรในวันนั้น. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจากเมืองปาวา ๓ คาวุต จากกุสินารา ประทับนั่งในระหวาง
นี้ ในที่ ๒๕ (คาวุต) กระทําความอุตสาหะใหญ เสด็จมาถึงกรุงกุสินารา
ในเวลาพระอาทิตยอัสดงคต. พระองคทรงแสดงเนื้อความนี้วา ขึ้นชื่อวา
โรคยอมมาย่ํายีบุคคลผูไมมีโรคทั้งหมดได ดวยประการฉะนี้ เมื่อจะตรัส
พระวาจา อันกระทําความสังเวชแกสัตวโลก พรอมทั้งเทวโลก จึงตรัสวา
จุนทะ เราเห็นผูเหน็ดเหนื่อย จักนอนละ ดังนี้.
การนอนในคําวา สีหเสยฺย นี้ มี ๔ อยาง คือ การนอนของบุคคล
ผูบริโภคกาม ๑ การนอนของพวกเปรต ๑ การนอนของพระตถาคต ๑
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การนอนของพวกสีหะ ๑. ในบรรดาการนอน ๔ อยางนั้น การนอนที่
ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูบริโภคกาม โดยมากยอมนอน
ตะแคงซาย นี้ชื่อวา การนอนของผูบริโภคกาม. การนอนที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเปรตโดยมากยอมนอนหงาย นี้ชื่อวา การนอน
ของพวกเปรต. ฌานที่ ๔ ชื่อวาการนอนของพระตถาคต. การนอนที่
ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย พระยาราชสีห ยอมนอนตะแคงขวา นี้ชื่อวา
การนอนของสีหะ. จริงอยู การนอนของสีหะนี้ ชื่อวาเปนการนอนอยาง
สูงสุด เพราะมีอิริยาบถอันสูงขึ้นเพราะเดช. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ยอมสําเร็จการนอนอยางสีหะ โดยตะแคงขวา ดังนี้.
บทวา ปาเท ปาท ไดแก ซอนพระบาทซายเหลื่อมพระบาทขวา.
บทวา อจฺจาธาย แปลวา ซอน คือวางขอเทาใหเหลื่อม. จริงอยู เมื่อ
ขอเทาตอขอเทา เมื่อเขาตอเขา เบียดเบียดเสียดกัน เวทนายอมเกิดขึ้นเนื่อง ๆ
การนอนยอมไมผาสุก. แตเมื่อวางขอเทา ใหเหลื่อมกัน โดยที่ไมเบียด
เสียดกัน เวทนายอมไมเกิด การนอนก็ผาสุก. เพราะฉะนั้น พระองค
จึงบรรทมอยางนี้.
คาถาเหลานี้วา คนฺตฺวาน พุทฺโธ พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย
รจนาขนภายหลัง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา นทิก ไดแก ซึ่งแมน้ํา.
บทวา อปฺปฏิโมธ โลเก ไดแก ไมมผี ูเปรียบปานในโลกนี้ คือในโลก
พรอมดวยเทวโลกนี้. บทวา นหาตฺวา ปวิตฺวา อุทตาริ ไดแก ทรงสรง
สนาน โดยกระทําใหพระวรกายเย็น และทรงดื่มน้ําแลวเสด็จขึ้นจากน้ํา.
ไดยินวา ในกาลนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงสรงสนาน สิ่งทั้งหมด
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คือ ปลาและเตา ภายในแมน้ํา น้ํา ไพรสณฑที่ฝงทั้งสอง และภูมิภาค
ทั้งหมดนั้น ไดกลายเปนดังสีทองไปทั้งนั้น.
บทวา ปุรกฺขโต ความวา อันโลกพรอมทั้งเทวโลก ชื่อวา กระทําไวในเบื้องหนา โดยการบูชาและการนับถือ เพราะพระองคเปนครูผู
สูงสุดแกสัตว โดยพิเศษดวยคุณ. บทวา ภิกฺขุคณสฺส มชฺเฌ แปลวา
ในทามกลางของภิกษุสงฆ. ในกาลนัน้ ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงไดรับเวทนาเกินประมาณ จึงไปแวดลอมอยูโดยรอบ
อยางใกลชิด.
บทวา สตฺถา ความวา ชื่อวาศาสดา เพราะทรงโปรยปรายอนุศาสนี
แกเหลาสัตว ดวยประโยชนในปจจุบัน ประโยชนในสัมปรายภพ และ
ปรมัตถประโยชน. บทวา ปวตฺตา ภควาธ ธมฺเม ความวา พระศาสดา
ชื่อวา ภควา เพราะเปนผูมีภาคยธรรมเปนตน ทรงประกาศศาสนธรรม
มีศีลเปนตน ในพระศาสนานี้ คือทรงขยายพระธรรมหรือพระธรรมขันธ
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ใหแพรหลาย. บทวา อมฺพวน ไดแก สวน
อัมพวัน ใกลฝงแมน้ํานั่นเอง. บทวา อามนฺตยิ จุนฺทก ความวา ไดยิน
วาในขณะนั้น ทานพระอานนท มัวบิดผาอาบน้ําอยูจึงลาชา พระจุนทกเถระ ไดอยูใกล เพราะฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจา จึงตรัสเรียกทานมา.
บทวา ปมุเข นิสีทิ ไดแก นั่งอยูเบื้องพระพักตรของพระศาสดา โดยยก
วัตรขึ้นเปนประธาน. ดวยคําเพียงเทานี้วา เพราะเหตุไรหนอ พระศาสดา
จึงตรัสเรียก ดังนี้ พระอานนทผูเปนธรรมภัณฑาคาริก ก็มาถึงตามลําดับ.
ครั้นทานพระอานนทมาถึงตามลําดับอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัส
เรียกมา.
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บทวา อุปฺปาทเหยฺย แปลวา พึงใหเกิดขึ้น. อธิบายวา ใครๆ
ผูทําความเดือดรอนใหเกิดขึ้น จะพึงมีบาง. บทวา อลาภา ความวา
ขอที่บุคคลเหลาอื่นใหทาน จะจัดวาเปนลาภ กลาวคือ อานิสงสแหงทาน
หาไดไม. บทวา ทุลฺลทฺธ ความวา ความไดเปนอัตภาพ เปนมนุษย
แมที่ไดดวยบุญพิเศษ จัดวาเปนการไดโดยยาก. บทวา ยสฺส เต แกเปน
ยสฺส ตว แปลวา ของทานใด. ใครจะรู บิณฑบาตนั้นวา หุงไวไมสุก
หรือเปยกเกินไป. พระตถาคตทรงเสวยบิณฑบาตครั้งสุดทายแมเชนไร
จึงเสด็จปรินิพพาน จักเปนอันทานถวายไมดีแนแท. บทวา ลาภา ไดแก
ลาภกลาวคืออานิสงสแหงทานที่มีในปจจุบัน และสัมปรายภพ. บทวา
สุลทฺธ ความวา ความเปนมนุษย ทานไดดีแลว. บทวา สมฺมุขา แปลวา
โดยพรอมหนา ไมใชโดยไดยินมา อธิบายวา ไมใชโดยเลาสืบ ๆ กันมา.
บทวา เมต ตัดเปน เม เอต หรือ มยา เอต แปลวา ขอนั้นเราไดรับ
ทราบแลว. บทวา เทวฺเม ตัดเปน เทฺว อิเม แปลวา บิณฑบาต สอง
อยางนี้. บทวา สมปฺผลา ไดแก มีผลเสมอกันดวยอาการทั้งปวง.
พระตถาคต ทรงเสวยบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายแลว จึงตรัสรู
ทานนั้น จัดเปนทานในกาลที่พระองคยังละกิเลสไมได แตทานของนาย
จุนทะนี้ เปนทานในกาลที่พระองคหมดอาสวะแลว มิใชหรือ แตเพราะ
เหตุไร ทานเหลานี้จึงมีผลเสมอกัน. เพราะมีการปรินิพพานเสมอกัน
เพราะมีสมาบัติเสมอกัน และเพราะมีการระลึกเสมอกัน. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ทรงเสวยบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายแลว ปรินิพพานดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ทรงเสวยบิณฑบาตที่นายจุนทะถวาย แลว
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ รวมความวา ทานเหลานั้น มีผล
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เสมอกัน เพราะมีการปรินิพพานเสมอกัน. ในวันตรัสรู พระองคทรงเขา
สมาบัติ นับได ๒,๔๐๐,๐๐๐ โกฏิ แมในวันปรินิพพาน พระองคก็ทรง
เขาสมาบัติเหลานั้นทั้งหมด ทานเหลานั้น จึงชื่อวามีผลเสมอกัน เพราะ
มีการเสมอกันดวยการเขาสมาบัติ ดวยประการฉะนี้. สมจริงดังพระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ผูท ี่บริโภคบิณฑบาตของผูใด แลวเขา
เจโตสมาธิหาประมาณมิไดอยู ความหลั่งไหลแหงบุญ ความหลั่งไหล
แหงกุศล ของผูนั้นหาประมาณมิได ดังนี้เปนตน. ครั้นตอมา นางสุชาดา
ไดสดับวา ขาววาเทวดานั้น ไมใชรกุ ขเทวดา ขาววา ผูนั้นเปนพระโพธิสัตว ไดยินวา พระโพธิสัตวบริโภคบิณฑบาทนั้นแลว ตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ไดยินวา พระโพธิสัตวนั้น ไดยังอัตภาพใหเปนไป
ดวยบิณฑบาตนั้น สิ้น ๗ สัปดาห. เมื่อนางสุชาดาไดฟงคํานี้แลว หวน
ระลึกวา เปนลาภของเราหนอ จึงเกิดปติโสมนัสอยางรุนแรง. ครั้นตอมา
เมื่อนายจุนทะสดับวา ขาววา เราไดถวายบิณฑบาตครั้งสุดทาย ขาววา
เราไดรับยอดธรรม ขาววา พระศาสดาทรงเสวยบิณฑบาตของเรา แลว
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ที่พระองคทรงปรารถนาอยางยิ่ง
ตลอดกาลนาน จึงหวนระลึกวา เปนลาภของเราหนอ จึงเกิดปติโสมนัส
อยางรุนแรงแล. พึงทราบวา บิณฑบาตทาน ๒ อยางชื่อวา มีผลเสมอ
กัน แมเพราะมีการระลึกถึงเสมอกัน อยางนี้.
บทวา อายุสวตฺตนิก แปลวา เปนทางใหอายุยืนนาน. บทวา
อุปจิต แปลวา สั่งสมแลว คือใหเกิดแลว. บทวา ยสสวตฺตนิก แปลวา
เปนทางใหมีบริวาร. บทวา อาธิปเตยฺยสวตฺตนิก แปลวา เปนทางแหง
ความเปนผูประเสริฐ.
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บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ถึงอรรถทั้ง ๓ อยางนี้คือ ความที่ทานมีผลมาก. ความที่พระองค
ทรงเปนทักขิไณยบุคคลอยางยอดเยี่ยม โดยพระคุณมีศีลเปนตน ๑ อนุปาทาปรินิพพาน ๑ แลวจึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ททโต ปฺุ ปวฑฺฒติ ความวา บุคคล
ผูใหทาน ชือ่ วา ยอมกอบุญอันสําเร็จดวยทาน เพราะเพรียบพรอมดวย
จิต และเพรียบพรอมดวยทักขิไณยบุคคล ยอมมีผลมากกวา มีอานิสงส
มากกวา. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอรรถในบทวา ททโต ปฺุ ปวฑฺฒติ
นี้ อยางนี้วา ภิกษุผูไมมากไปดวยอาบัติ ในที่ทกุ สถานยอมสามารถเพื่อ
จะรักษาศีลใหหมดจดดวยดี แลวบําเพ็ญสมถะและวิปสสนาโดยลําดับ
เพราะผูบริจาคไทยธรรม ยอมกระทําใหมาก ดวยเจตนาเปนเครื่องบริจาค
เพราะเหตุนั้น บุญทั้ง ๓ อยางนี้ มีทานเปนตน ยอมเจริญแกบุคคลนั้น.
บทวา สฺมโต ไดแก ผูสํารวมดวยการสํารวมในศีล อธิบายวา ผูตั้ง
อยูในสังวร. บทวา เวร น จียติ ความวา เวร ๕ อยางยอมไมเกิด.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูมีศีลหมดจดดวยศีล ผูสํารวมดวยกาย วาจา และ
จิต เพราะอธิศีล มีอโทสะเปนประธาน ยอมไมกอเวรดวยใคร ๆ เพราะ
เปนผูมากดวยขันติ ผูนั้นจักเปนผูชื่อวา กอเวรแตที่ไหน เพราะฉะนั้น
ผูสํารวมคือผูระวังนั้น ยอมไมกอเวร เพราะเหตุมีความสํารวม. บทวา
กุสโล จ ชหาติ ปาปก ความวา ก็บุคคลผูฉลาด คือผูสมบูรณดวยปญญา
ตั้งอยูในศีลอันบริสุทธิ์ดวยดี กําหนดกัมมัฏฐาน อันเหมาะแกตน
ในอารมณ ๓๘ ประการ ยอมยังฌานตางดวยอุปจาระและอัปปนา ใหสําเร็จ
ชื่อวา ละ คือสละอกุศล มีกามฉันทะเปนตน อันชั่วชาลามก ดวย
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วิกขัมภนปหาน. ผูนั้นทําฌานนั้นนั่นแหละใหเปนบาท เริ่มตั้งความสิ้น
ไปและเสื่อมไปในสังขารทั้งหลาย บําเพ็ญวิปสสนา ทําวิปสสนาใหเกิด
ยอมละอกุศลอันชั่วชาลามกไดอยางเด็ดขาด ดวยอริยมรรค.
บทวา ราคโทสโมหกฺขยา ปรินพิ ฺพุโต ความวา ผูนั้นละอกุศล
อันลามกอยางนี้แลว ปรินิพพานดวยการดับกิเลสไมมีสวนเหลือ เพราะ
สิ้นราคะเปนตน ตอแตนั้น ยอมปรินพิ พานดวยการดับขันธ.
พระผูมพี ระภาคเจา ทรงอาศัยทักขิณาสมบัติของนายจุนทะ และ
ทรงอาศัยทักขิไณยสมบัติของพระองค จึงทรงเปลงอุทานอันซานออกดวย
กําลังแหงปติ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาจุนทสูตรที่ ๕
๖. ปาฏลิคามิยสูตร
วาดวยโทษของศีลวิบัติและอานิสงสของศีลสมบัติ
[๑๖๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควนมคธ พรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงปาฏลิคาม อุบาสก (และอุบาสิกา) ชาว
ปาฏลิคามไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควนมคธ
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จไปถึงปาฏลิคามแลว ลําดับนั้นแล
อุบาสกชาวปาฏลิคามพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงรับเรือน
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สําหรับพักของขาพระองคทั้งหลายเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดย
ดุษณีภาพ ลําดับนั้นแล อุบาสกชาวปาฏลิคามทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลวลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทํา
ประทักษิณแลวเขาไปยังเรือนสําหรับพัก ครั้นแลวลาดเครื่องลาดทั้งปวง
ปูลาดอาสนะ ตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามันแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เรือนสําหรับพัก
ขาพระองคทั้งหลายปูลาดแลว ปูลาดอาสนะ ตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามัน
แลว บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงสําคัญกาลอันควรเถิด ครั้งนั้นแล
เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลวถือบาตรและจีวร เสด็จถึง
เรือนสําหรับพัก พรอมดวยภิกษุสงฆ ครั้นแลวทรงลางพระบาท เสด็จ
เขาไปยังเรือนสําหรับพัก ประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักตรไปทาง
ทิศบูรพา แมภิกษุสงฆลางเทาแลว เขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิง
ฝาดานหลังผินหนาไปทางทิศบูรพา แวดลอมพระผูมีพระภาคเจาอยู แม
อุบาสกชาวปาฏลิคามก็ลางเทาแลวเขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิงฝาดาน
หนาผินหนาไปทางทิศประจิม แวดลอมพระผูมีพระภาคเจาอยู.
[๑๗๐] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะอุบาสกชาวปาฏลิคามวา ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีล ๕
ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ ยอม
เขาถึงความเสื่อมแหงโภคะใหญ เพราะความประมาทเปนเหตุ นี้เปนโทษ
แหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๑.
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อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันลามกของบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติ ขจร
ไปแลว นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๒.
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบตั ิเขาไปหาบริษัทใด คือขัตติยบริษัทก็ดี พราหมณบริษัทก็ดี คหบดีบริษัทก็ดี สมณบริษัทก็ดี ยอมไม
แกลวกลา เกอเขินเขาไปหา นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีล
ประการที่ ๓.
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบตั ิ ยอมเปนผูหลงใหลกระทํา
กาละ นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๔.
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบตั ิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการ
ที่ ๕.
ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีล ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล ๕
ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือบุคคลผูมีศีลผูถึงพรอมดวยศีลในโลก
นี้ ยอมไดกองแหงโภคะใหญเพราะความไมประมาทเปนเหตุ นี้เปน
อานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการที่ ๑.
อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันงามของบุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอม
ดวยศีล ยอมขจรไป นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการ
ที่ ๒.
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูถึงพรอมดวยศีล เขาไปหาบริษัทใด คือ
ขัตติยบริษัทก็ดี พราหมณบริษัทก็ดี คหบดีบริษัทก็ดี สมณบริษัทก็ดี
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ยอมเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขินเขาไปหาบริษัทนั้น นี้เปนอานิสงสแหง
ศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการที่ ๓.
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนผูไม
หลงใหลกระทํากาละ นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการ
ที่ ๔.
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีล ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการที่ ๕.
ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล ๕
ประการนี้แล.
[๑๗๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหอุบาสกชาว
ปาฏลิคาม ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา
สิ้นราตรีเปนอันมาก แลวทรงสงไปดวยพระดํารัสวา ดูกอนคฤหบดี
ทั้งหลาย ราตรีลวงไปแลว ทานทั้งหลาย จงสําคัญเวลาอันสมควร ณ
บัดนี้เถิด ลําดับนั้น อุบาสกชาวปาฏลิคามทั้งหลายชื่นชมยินดีภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป ลําดับนั้น เมื่ออุบาสกชาวปาฏลิคามหลีกไปแลว
ไมนาน พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จเขาไปยังสุญญาคาร.
[๑๗๒] ก็สมัยนั้นแล มหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะใน
แควนมคธ จะสรางเมืองในปาฏลิคามเพื่อปองกันเจาวัชชีทั้งหลาย ก็สมัย
นั้นแล เทวดาเปนอันมากแบงพวกละพัน ยอมรักษาพื้นที่ในปาฏลิคาม
เทวดาผูมีศักดิ์ใหญรักษาพื้นที่อยูในประเทศใด จิตของราชมหาอํามาตย
ของพระราชาผูมีศักดิ์ใหญ ยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศนในประเทศนั้น
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เทวดาผูมีศักดิ์ปานกลางรักษาพื้นที่อยูในประเทศใด จิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ปานกลาง ยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศน
ในประเทศนั้น เทวดาผูมีศักดิ์ต่ํารักษาพื้นที่อยูในประเทศใด จิตของ
ราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ต่ํา ยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศน
ในประเทศนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไดทรงเห็นเทวดาเหลานั้นเปนจํานวน
พันๆ รักษาพื้นที่อยูในปาฏลิคาม ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลว งจักษุของ
มนุษย คือเทวดาผูมีศักดิ์ใหญ. . . เทวดาผูมีศักดิ์ต่ํารักษาพื้นที่อยูใน
ประเทศใด จิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ต่ํา ยอมนอมไป
เพื่อจะสรางนิเวศนในประเทศนั้น ครั้งนั้น เมื่อปจจุสสมัยแหงราตรีนั้น
ตั้งขึ้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท
ใครหนอจะสรางเมืองในปาฏลิคาม ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ มหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะในแวนแควนมคธ
จะสรางเมืองในปาฏลิคาม เพื่อปองกันเจาวัชชีทั้งหลาย พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท มหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะในแวนแควน
มคธ จะสรางเมืองในปาฏลิคาม เพื่อปองกันเจาวัชชีทั้งหลาย ประหนึ่ง
วาปรึกษากับเทวดาชั้นดาวดึงสแลวสรางเมืองฉะนั้น ดูกอนอานนท เรา
ไดเห็นเทวดาเปนจํานวนมากแบงเปนพวกละพัน รักษาพื้นที่อยูในปาฏลิคาม ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ณ ตําบลนี้ คือเทวดา
ผูมีศักดิ์ใหญ. . . เทวดาผูมีศักดิ์ต่ํารักษาพื้นที่อยูในประเทศใด จิตของ
ราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ต่ํา ยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศน
ในประเทศนั้น ดูกอนอานนท เมืองนี้จักเปนเมืองเลิศแหงประชุมของ
เหลามนุษยเปนอริยะ และเปนทางคาขาย เปนที่แกหอสินคา อันตราย
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๓ อยางจักมีแกเมืองปาฏลิคาม คือจากไฟ ๑ จากน้ํา ๑ จากความแตก
แหงกันและกัน ๑.
[๑๗๓] ครั้งนั้นแล มหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะในแวนแควนมคธ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาคเจา ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ได
ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดทรงรับภัตของขาพระองค
ทั้งหลาย เพื่อเสวยในวันนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ
ลําดับนั้น มหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะในแวนแควนมคธ ทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว เขาไปยังที่พักของตน ครั้นแลวสั่ง
ใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีตในที่พักของตน แลวกราบทูล
ภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว
ภัตเสร็จแลว ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรง
ถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังที่พัก ของมหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะ ในแวนแควนมคธ พรอมดวยภิกษุสงฆ ครั้นแลวประทับนั่งเหนือ
อาสนะที่เขาปูลาดถวาย ลําดับนั้น มหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะใน
แวนแควนมคธ อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ใหอิ่มหนําสําราญดวยมือของตน ครั้งนั้นแล
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลว ชักพระหัตถออกจากบาตรแลว
มหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะในแวนแควนมคธ ถือเอาอาสนะต่ํา
แหงหนึ่งนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนา
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กะมหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะในแวนแควนมคธ ผูนั่งอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ดวยพระคาถาเหลานี้วา
บุรุษชาติบัณฑิต ยอมสําเร็จการอยูในประเทศ
ใด พึงเชิญทานผูมีศีล สํารวมแลว ประพฤติ
พรหมจรรย ใหบริโภคในประเทศ นั้น ควรอุทิศ
ทักษิณาทานเพื่อเทวดาผูสถิตอยูในที่นั้น ๆ เทวดา
เหลานั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแลว ยอม
นับถือบูชาบุรษุ ชาติบัณฑิตนั้น แตนั้นยอมอนุเคราะห
บุรษุ ชาติบัณฑิตนั้น ประหนึง่ มารดาอนุเคราะหบุตร
บุคคลผูอันเทวดาอนุเคราะหแลว ยอมเห็นความเจริญ
ทุกเมื่อ.
[๑๗๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงอนุโมทนาแกมหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะในแวนแควนมคธดวยพระคาถาเหลานี้แลว
เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ก็สมัยนัน้ แล มหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสการะในแวนแควนมคธ ติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปขางหลัง ๆ ดวยตั้ง
ใจวา วันนี้ พระสมณโคดมจักเสด็จออกโดยประตูใด ประตูนั้นจักชื่อวา
โคดมประตู จักเสด็จขามแมน้ําคงคาโดยเทาใด ทานั้นจักชื่อวาโคตมติฏฐะ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกประตูใด ประตูนั้นชื่อวาโคดมประตู พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปยังแมน้ําคงคา ก็สมัยนั้นแล แมน้ําคงคา
เปนแมน้ําเต็มเปยมพอกาดื่มกินได มนุษยบางจําพวกแสวงหาเรือ บาง
พวกแสวงหาพวง บางพวกผูกแพ ตองการจะขามไปฝงโนน ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงหายจากฝงนี้แหงแมน้ําคงคา ไปปรากฏอยูที่ฝง
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โนน พรอมดวยภิกษุสงฆ เหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คูหรือพึง
คูแขนที่เหยียด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นมนุษยเหลานั้น
บางพวกแสวงหาเรือ บางพวกแสวงหาพวง บางพวกผูกแพ ตองการจะ
ขามไปฝงโนน.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ชนเหลาใดจะขามหวงน้ําคือสงสาร และสระคือ
ตัณหา ชนเหลานัน้ กระทําสะพานคืออริยมรรค ไม
แตะตองเปอกตมคือกามทั้งหลาย จึงขามสถานที่ลุม
อันเต็มดวยน้ําได ก็ชนแมตองการจะขามน้ํามีประมาณนอย ก็ตองผูกแพ สวนพระพุทธเจา และ
พุทธสาวกทั้งหลายเปนผูมีปญญา เวนจากแพก็ขาม
ได.
จบปาฏลิคามิยสูตรที่ ๖
อรรถกถาปาฏลิคามิยสูตร
ปาฏลิคามิยสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มคเธสุ แปลวา ในแควนมคธ. บทวา มหตา ความวา แม
ในที่นี้ ไดแก ภิกษุสงฆหมูใหญ เพราะใหญโดยคุณบาง ใหญโดยจํานวน
โดยการกําหนดนับไมไดบาง. บทวา ปาฏลิคาโม ไดแก บานตําบลหนึ่ง
ในแควนมคธ อันมีชื่ออยางนี้. ขาววา ในวันสรางบานนั้น หนอแคฝอย
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๒- หนอ ในที่จับจองสรางบาน ไดแทรกออกมาจากแผนดิน. ดวยเหตุ
นั้น บานนั้นชนทั้งหลายจึงพากันกลาววา ปาฏลิคาม. บทวา ตทวสริ
ไดแก พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไป คือไดเสด็จไปถึงปาฏลิคามนั้น.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จไปถึงปาฏลิคามในกาลไร. พระองค
ทรงใหสรางเจดียเพื่อพระธรรมเสนาบดี ในกรุงสาวัตถี โดยนัยที่กลาว
ไวแลวในหนหลัง เสด็จออกจากกรุงสาวัตถีนั้นประทับอยู ณ กรุงราชคฤห
จึงใหสรางเจดียเพื่อพระมหาโมคคัลลานะ ในกรุงราชคฤหนั้น เสด็จออก
จากกรุงราชคฤหนั้นแลว ประทับอยูที่อัมพลัฏฐิวัน แลวเสด็จจาริกไปใน
ชนบท โดยการจาริกไมรีบดวน จึงประทับแรมราตรีหนึ่งในที่นั้น ๆ
เพื่อทรงอนุเคราะหสัตวโลก จึงไดเสด็จถึงปาฏลิคามโดยลําดับ.
บทวา ปาฏลิคามิยา ไคแก อุบาสกชาวปาฏลิคาม. ไดยินวา
อุบาสกเหลานั้นบางพวกตั้งอยูในสรณะ บางพวกตั้งอยูในศีล บางพวก
ตั้งอยูทั้งในสรณะ ตั้งอยูทั้งในศีล ดวยการเห็นพระผูมีพระภาคเจาเปน
ครั้งแรก. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อุบาสกทั้งหลาย เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ถึงที่ประทับ ดังนี้.
ไดยินวา ในปาฏลิคาม พวกคนของพระเจาอชาตศัตรู และของ
พระเจาลิจฉวีทั้งหลายพากันไปตามกาลอันสมควร ไลเจาของบานใหออก
จากบาน แลวอยูเดือนหนึ่งบาง กึ่งเดือนบาง. ดวยเหตุนั้น พวกคน
ชาวปาฏลิคามถูกรุกรานเปนประจํา จึงคิดวา ก็ในเวลาที่พวกคนเหลานี้มา
จักไดมีที่อยู ดังนี้แลว จึงไดพากันสรางศาลาหลังใหญกลางเมือง อัน
เพียงพอแกการอยูของคนทั้งหมด โดยไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน คือให
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มีที่เก็บของของอิสรชนในสวนหนึ่ง ใหเปนที่อยูสวนหนึ่ง ใหเปนที่อยู
ของคนเดินทางผูเปนอาคันตุกะไวสวนหนึ่ง ใหเปนที่อยูของคนกําพรา
เข็ญใจไวสวนหนึ่ง เปนที่อยูของคนไขไวสวนหนึ่ง ดังนี้. ศาลาหลังนั้น
ไดมีชื่อวา อาวสถาคาร (ที่พักแรม) แล. ก็ในวันนั้น การสรางศาลา
หลังนั้น ก็ไดสําเร็จลง. ก็ชาวปาฏลิคามเหลานั้น พากันไปในที่นั้น
ตรวจดูศาลานั้นตั้งแตซุมประตู ซึ่งสําเร็จเรียบรอย จัดแจงไวดวยดี ดวย
งานไม งานปูน และงานจิตรกรรม เปนตน เหมือนเทพวิมาน แลวพา
กันคิดวา อาวสถาคารนี้ เปนที่นารื่นรมย เปนมิง่ ขวัญยิ่งนัก ใครหนอ
จักไดใชสอยกอน จักพึงเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพวกเราตลอดกาล
นาน. ก็ในขณะนั้นนั่นเอง พวกเขาไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ถึงบานนั้น. ดวยเหตุนั้น พวกเขาจึงเกิดปติโสมนัส ทําการตกลงกันวา
พวกเราควรจะนําพระผูมีพระภาคเจามาบาง ดวยวาพระองคเสด็จถึงที่อยู
ของพวกเราดวยพระองคเองแลว วันนี้พวกเรา จักใหพระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูในที่นี้ แลวจักใหพระศาสดาทรงเสวยกอน ภิกษุสงฆก็เหมือน
กัน เมื่อภิกษุสงฆมาถึง พระพุทธพจนคือพระไตรปฎก ก็จักมาถึงเหมือน
กัน เราจักใหพระศาสดาตรัสมงคล แสดงธรรม ดังนั้น เมือ่ รัตนะ ๓
ใชสอยแลว ภายหลังพวกเรา และคนเหลาอื่นก็จักใชสอย เมือ่ เปนเชนนี้
ก็จักเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพวกเรา ตลอดกาลนาน ดังนี้แลว จึงเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา เพื่อประโยชนนั้นนั่นแล. เพราะฉะนั้น พวกเขา
จึงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา จง
ทรงรับอาวสถาคาร ของขาพระองคทั้งหลายเถิด.
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บทวา เยน อาวสถาคาร เตนุปสงฺกมึสุ ความวา อาวสถาคารนั้น
เขาจัดแจงปฏิบัติดวยดี เหมือนเทพวิมาน เพราะสําเร็จเรียบรอยดวยดี
ในวันนั้นนั่นเองก็จริง แตถึงอยางนั้น ก็ยังไมไดตบแตง ใหควรแก
พระพุทธเจา พวกชาวปาฏลิคามเหลานั้น พากันคิดวา ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย มีอัธยาศัยอยูปา มีปา เปนที่มายินดี พึงอยูภายในบาน
ก็ตาม ไมอยูก็ตาม ฉะนั้น พวกเราพอรูวา พระผูมีพระภาคเจา ทรง
พอพระหฤทัย จึงจักตบแตง ดังนี้แลว จึงพากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
บัดนี้ ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงพอพระหฤทัย จึงมีความประสงค
จะตบแตงเชนนั้น จึงเขาไปถึงอาวสถาคาร.
บทวา สพฺพสนฺถรึ อาวสถาคาร สนฺถริตฺวา ความวา ชาวปาฏลิคามเหลานั้นลาดอาวสถาคารนั้น อยางที่ลาดแลวทั้งหมดนั่นแล กอนอื่น
ทั้งหมด จึงเอาโคมัยสดฉาบทาพื้น แมที่ฉาบไวดวยปูนขาว ดวยคิดวา
ธรรมดาวาโคมัย ยอมใชไดในงานมงคลทั้งหมด รูวาแหงแลว จึงไลทา
ดวยของหอมมีชาติ ๔ โดยไมปรากฏรอยเทาในที่ที่เหยียบ ลาดเสื่อลําแพน
ที่มีสีตางๆ ไวขางบน แลวลาดผาขนสัตวผืนใหญเปนตน ไวขางบนเสื่อ
ลําแพนเหลานั้นแลว ลาดที่วางทั้งหมด อันควรจะพึงลาด ดวยเครื่องลาด
มีสีตางๆ มีหัตถัตถรณะเปนตน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ลาด
อาวสถาคาร ลาดทั้งหมดเปนตน.
จริงอยู ในทามกลางอาสนะทั้งหลาย พวกเขาตบแตงพุทธอาสน
มีคามาก พิงเสามงคลเปนอันดับแรก แลวลาดเครื่องลาดที่ออนนุม นา
รื่นรมยใจ ไวบนพุทธอาสนนั้นแลว จัดแจงเขนยที่มีสีแดงทั้งสองขาง
เห็นเขานาฟูใจแลว ผูกเพดานอันวิจิตรดวยดาวทองดาวเงินไวขางบน
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ประดับดวยพวงของหอม พวงดอกไมเเละพวงใบไมเปนตน ใหกั้นขาย
ดอกไม ในที่ ๑๒ ศอก โดยรอบแลว ใหเอามานผาลอมที่ประมาณ ๓๐
ศอก ใหลาดแคร พนักอิงเตียงและตั่งเปนตน เพื่อภิกษุสงฆอิงฝาดาน
หลัง ใหลาดเครื่องลาดขาวไวขางบน ใหสรางขางศาลาดานทิศตะวันออก
อันเหมาะกับที่นั่งของตน. อยางที่ทานหมายกลาวไววา ใหปูอาสนะ
เปนตน.
บทวา อุทกมณิก ไดแก หมอน้ํา อันแลวดวยทอง และมณีมีคามาก
คือ ตุมน้ํา. พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ จักลางมือและเทา บวนปาก
ตามความชอบใจ ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงบรรจุน้ํา
ที่มีสีดังแกวมณี ใหเต็มในที่นั้น ๆ แลว ใสดอกไมนานาชนิด และจุณ
สําหรับอบน้ํา เพื่อประโยชนแกการอบแลว ก็ใหเอาใบกลวยวางปดไว.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ใหตั้งหมอน้ําไว.
บทวา เตลปฺปทีป อาโรเปตฺวา ความวา ใหตามประทีปน้ํามัน
ที่ตะคันอันสําเร็จดวยทองและเงินเปนตน วางไวในมือของรูปทหาร และ
รูปที่สลักอันงดงามเปนตน ที่ไฟชนวนอันมีดามสําเร็จดวยทองและเงิน
เปนตน. ก็ในคําวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
อุบาสกชาวปาฏลิคามเหลานั้น มิใชจัดแจงแตอาวสถาคารอยางเดียวเทานั้น
ก็หามิได โดยที่แท ยังใหจัดแจงถนนในบานแมทั้งสิ้นแลว ใหยกธงชัย
ขึ้น วางหมอน้ําอันเต็มและตนกลวยไวที่ประตูบาน ใหบา นทั้งหมด
เหมือนดารดาษไปดวยหมูดาว ดวยระเบียบประทีป ใหตีกลองรองประกาศวา ใหเด็กที่ยังไมทิ้งนมใหดื่มน้ํานม ใหเด็กรุน ๆ รีบกินเสียแลวไป
นอน อยาสงเสียงเอ็ดอึง วันนี้ พระศาสดาจักประทับอยูภายในบานราตรี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 761

หนึ่ง ธรรมดาวาพระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงมีพระประสงคเสียงที่เบา
ดังนี้แลว ถือไฟชนวนเอง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ.
บทวา อถโข ภควา (ปุพฺพณฺหสมย) นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
สทฺธึ ภิกขฺ ุสงฺเฆน เยน อาวสถาคาร เตนุปสงฺกมิ ความวา ไดยินวา
เมื่อพวกชาวปาฏลิคามเหลานั้น กราบทูลกาลอยางนี้วา ขาแตพระองค
เจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา สําคัญเวลาอันสมควร ณ บัดนี้เถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงจัดแจงผาที่ยอมแลว ๒ ชั้น มีสดี ังดอกทองหลางแดงอัน
ชุมดวยน้ําครั่ง นุงปกปดมณฑล ๓ เหมือนเอากรรไกรตัดดอกปทุม ทรง
คาดประคดเอว อันงดงามดุจสายฟา เหมือนเอาสังวาลทองคําลอมกํา
ดอกปทุม ทรงหมผาบังสุกุลจีวรอันบวรที่ยอมดีแลว มีสีเสมอดวยตนไทร
พระองคทรงถือเอา ทําภูเขาจักรวาล สิเนรุ ยุคันธร และมหาปฐพีทั้งสิ้น
ใหหวั่นไหว เหมือนเอาผากัมพลแดงหอหุมตะพองชาง เหมือนซัดตาขาย
แกวประพาฬที่ลิ่มทองคํา สูงประมาณ ๑๐๐ ศอก เหมือนสวมเสื้อกัมพล
แดงที่สุวรรณเจดียใหญ เหมือนเมฆแดงปกปดพระจันทรในวันเพ็ญ ซึ่ง
กําลังโคจร เหมือนลาดน้ําครั่งที่สุกดี บนยอดภูเขาทอง และเหมือนเอา
ตาขาย สายฟา แวดวง ยอดเขาจิตกูฏ เสด็จออกจากมณฑปทองคําที่
พระองคประทับนั่ง เหมือนพระจันทรเพ็ญ และเหมือนพระสุริโยทัย
ทอแสงออน ๆ จากยอดเขา โดยรอบ เหมือนไกรสรราชสีหออกจากพงปา.
ลําดับนั้นแล รัศมีซานออกจากพระวรกายของพระองค เหมือน
กลุมสายฟา แลบออกจากหนาเมฆ แลวจับรอบตนไม เหมือนสายน้ํา
ทองคําจับที่ใบ ดอก ผล กิ่ง และคาคบ ซึ่งเหลืองไปดวยการราดรด.
ในขณะนั้นนั่นเอง ภิกษุสงฆหมูใหญ ถือบาตรและจีวรของตนๆ พากัน
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แวดลอมพระผูมีพระภาคเจา. ก็ภิกษุเหลานั้น ผูยืนแวดลอมพระผูมีพระภาคเจาอยู ไดเปนผูเชนนั้นคือ เปนผูมักนอย สันโดษ สงัด ไมคลุกคลี
ดวยหมู ผูปรารภความเพียร ผูกลาวสอน ผูอดทนตอถอยคํา ผูกลาว
ตักเตือน ผูมักตําหนิความชั่ว สมบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ
และสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ. พระผูมีพระภาคเจา อันภิกษุเหลานั้น
แวดลอมแลวไพโรจน เหมือนแทงทองคํา ที่แวดวงดวยผากัมพลแดง
เหมือนพระจันทรเพ็ญ แวดลอมไปดวยหมูดาว เหมือนนาวาทองคํา อยู
ในปาดอกปทุมแดง และเหมือนปราสาททองคํา ที่แวดลอมไปดวยไพที
แกวประพาฬ.
ฝายพระมหาเถระ มีพระมหากัสสปะเปนประธาน ผูมีราคะอันคาย
แลว ผูทําลายกิเลสแลว สางกิเลสดุจรกชัฏ ตัดกิเลสเครื่องผูกไดแลว
ไมของอยูในตระกูลหรือคณะ หมบังสุกุลจีวรมีสีดังสีเมฆ พากันแวดลอม
เหมือนพญาชางหุมเกราะแกวมณีฉะนั้น. ดังนัน้ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคเองเปนผูปราศจากราคะ อันผูปราศจากราคะแวดลอม เปนผู
ปราศจากโทสะ อันผูปราศจากโทสะแวดลอม เปนผูปราศจากโมหะ อัน
ผูปราศจากโมหะแวดลอม เปนผูปราศจากตัณหา อันผูปราศจากตัณหา
แวดลอม เปนผูปราศจากกิเลส อันผูปราศจากกิเลสแวดลอม พระองค
เองเปนผูตรัสรูแลว อันผูตรัสรูตามแวดลอม เหมือนเกสรแวดลอมดวย
กลับ เหมือนชอดอกไมแวดลอมดวยเกสร เหมือนพญาชางฉัททันต แวด
ลอมดวยชาง ๘,๐๐๐ ตัว เชือก เหมือนพญาหงสธตรฐ แวดลอมดวยหงส
๙๐,๐๐๐ ตัว เหมือนพระเจาจักรพรรดิ แวดลอมดวยองคแหงเสนา เหมือน
ทาวสักกเทวราช แวดลอมดวยเทวดา เหมือนหาริตมหาพรหม แวด
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ลอมดวยหมูพรหม เหมือนพระจันทรเพ็ญ แวดลอมดวยหมูดาว ทรง
ดําเนินไปตามทาง อันเปนที่ไปยังปาฏลิคาม ดวยเพศแหงพระพุทธเจา
อันหาผูเปรียบมิได ดวยพุทธวิลาส อันหาประมาณมิได.
ลําดับนั้น พระพุทธรัศมีทึบ มีวรรณะเพียงดังทองคํา พุงออก
จากพระวรกายเบื้องหนาของพระผูมีพระภาคเจานั้น ไดจรดที่ประมาณ
๘๐ ศอก อนึ่ง พระพุทธมีรัศมีทบึ มีวรรณะเพียงดังทองคํา พุงออก
จากพระวรกายเบื้องหลัง จากพระปรัศวเบื้องขวา จากพระปรัศวเบื้อง
ซาย จรดทีป่ ระมาณ ๘๐ ศอก. พระพุทธรัศมีทึบสีคราม เหมือนสีที่
สองออกจากคอนกยูง พุงออกจากมวยผมทั้งหมด ตั้งแตที่สุดปลายผม
ขางบน จรดที่ประมาณ ๘๐ ศอก บนทองฟา. รัศมีมีวรรณะดังแกว
ประพาฬ พุงออกจากพระยุคลบาทเบื้องต่ํา จรดที่ประมาณ ๘๐ ศอก
ในแผนดินทึบ. พระพุทธรัศมีทึบสีขาว พุงออกจากพระทนต จากที่
ดวงตาขาว จากที่เล็บที่พนจากหนังและเนื้อ จรดที่ประมาณ ๘๐ ศอก.
พระรัศมี มีสีหงสบาท พุงออกจากที่สีแดงและสีเหลืองคละกัน จรดที่
ประมาณ ๘๐ ศอก. พระรัศมีเลื่อมปภัสสร พุงขึ้นมีประโยชนดีกวาเขา
หมดแล. พระพุทธรัศมีมีวรรณะ ๖ ประการ ทําสถานที่ประมาณ ๘๐
ศอก โดนรอบอยางนี้ ใหโชติชวง แผฉวัดเฉวียงไป แลนไปสูทิศนอย
ใหญ เหมือนเปลวประทีปดวงใหญ แลบออกจากไฟชนวนทองค่ํา แลน
ขึ้นสูกลางหาว และเหมือนสายฟาที่แลบออกจากมหาเมฆในทวีปทั้ง ๔.
อันเปนเหตุใหสวนทิศทั้งหมดรุงโรจนโชติชวง เหมือนโปรยปรายดวย
ดอกจําปาทองคํา เหมือนเอาสายน้ําทองคํา เทออกจากหมอทองคํา
เหมือนแวดวงดวยแผนทองคําที่แผออกไป เหมือนเกลื่อนกลนฟุงดวยจุณ
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แหงดอกทองกวาว ดอกกรรณิกา และดอกทองหลาง ที่ฟุงขึ้นดวยลม
หัวดวน และเหมือนยอมดวยผงชาด. จริงอยู พระโฉมของพระผูมีพระภาคเจา อันรุงเรืองแวดลอมดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ และพระรัศมีดานละ
วา ประดับดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อันปราศจากเครื่อง
หมนหมอง มีไฝฝา และขี้แมลงวัน เปนตน รุงโรจนโชติชวง เหมือน
ทองฟาสวางดวยหมูดาวที่สุกปลั่ง เหมือนปาปทุมที่แยมบานเต็มที่
เหมือนตนปาริฉัตตกะ (ตนแคฝอย) สูง ๑๐๐ โยชน ผลิบานเต็มที่ เหมือน
ครอบงําสิริกับสิริของพระจันทร ๓๒ ดวง ของพระอาทิตย ๓๒ ดวง
ของพระเจาจักรพรรดิ ๓๒ ของพระเทวราช ๓๒ ของมหาพรหม ๓๒
ตั้งเรียงกันตามลําดับ ทีป่ ระดับดวยความเปนผูมีพระบารมี ๓๐ ถวน ที่
ทรงบําเพ็ญมาโดยชอบ คือ พระบารมี ๑๐ พระอุปบารมี ๑๐ และพระปรมัตถบารมี ๑๐ เกิดขึ้นดวยการบําเพ็ญทาน ดวยการรักษาศีล ดวย
การบําเพ็ญกัลยาณธรรมสิ้น ๔ อสงไขย กําไรแสนกัลป รวมลงใน
อัตภาพหนึ่ง เมื่อไมไดโอกาสที่จะใหผล เปนเหมือนถึงความคับแคบ
เปนเหมือนเวลายกสิ่งของในเรือ ๑,๐๐๐ ลํา บรรทุกลงเรือลําเดียว เหมือน
เวลายกสิ่งของในเกวียน ๑,๐๐๐ เลม บรรทุกลงเกวียนเลมเดียว และเปน
เหมือนเวลาที่แมน้ําคงคา ๒๕ สาย แยกออกจากกันแลวรวมเปนสายเดียว
กันที่ปากน้ํา.
ไฟชนวนหลายพันดวงโผลขึ้นเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจานี้ ผูสวางไสวอยูดวยพุทธรังสีนี้ ทั้งเบื้องพระปฤษฎางค พระปรัศว
ซาย พระปรัศวเบื้องขวาก็เหมือนกัน. ดอกมะลิ ดอกจําปา ดอกมะลิซอน อุบลแดง อุบลเขียว ดอกพิกุล และดอกไมยางทราย เปนตน
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และจุรณะเครื่องหอมมีสีเขียวและสีเหลืองเปนตนเรียงราย ดุจเมล็ดฝนที่
ปราศจากมหาเมฆทั้ง ๔ ทิศ. เสียงกึกกองแหงดนตรีมีองค ๕ และเสียง
กึกกองสดุดีที่เกี่ยวดวยพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ ไดเปนเสมือน
มีปากพูดเต็มไปทั่วทุกทิศ. ดวงตาของเทพ สุบรรณ นาค ยักษ คนธรรพ
และมนุษย ไดเปนเสมือนไดดื่มน้ําอมฤต. ก็ในที่นี้ ควรจะกลาวสรรเสริญ
การเสด็จไป โดยเปนพัน ๆ บท. แตในที่นี้ มีเพียงมุขปาฐะดังตอไปนี้
พระผูนําโลกไปใหวิเศษ ผูสมบูรณดวยสรรพางค
กายอยางนี้ ผูทําแผนดินใหหวั่นไหว ผูไมเบียดเบียน
เหลาสัตว เสด็จดําเนินไปอยู. พระผูองอาจใน
หมูช น ทรงยกพระบาทขวาขึ้นกอน ผูเพียบพรอม
พื้นพระบาทเบื้องลางของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผู
พื้นพระบาทเบื้องลางของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผู
เสด็จดําเนินไป ออนนุมลูกพื้นดินอันสม่ําเสมอ นี้
แปดเปอนดวยธุลี. เมื่อพระโลกนายเสด็จดําเนินไป
สถานที่ลุม ยอมนูนขึ้น สถานที่นูนขึ้นก็สม่ําเสมอ
ทั้งที่แผนดินไมมีจิตใจ. เมือ่ พระผูนําโลกเสด็จ
ดําเนินไป มรรคาทั้งหมดปราศจากหิน กอนกรวด
กระเบือ้ งถวย หลักตอและหนาม. ไมยกพระบาท
ในที่ไกลเกินไป ไมซอยพระบาทในที่ใกลเกินไป ไม
หนีบพระชาณุและขอพระบาททั้ง ๒ เบียดเสียดกัน
เสด็จดําเนินไป. พระมุนีผูมีการดําเนินเพียบพรอม
มีพระทัยตั้งมั่น เมือ่ เสด็จไปก็ไมเสด็จเร็วเกินไป ทั้ง
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ไมเสด็จชาเกินไป. พระองคเสด็จไปไมไดทอด
พระเนตรดูเบื้องบนเบื้องลาง เบื้องขวาง ทศนอย
ทิศใหญก็เหมือนกัน ทรงทอดพระเนตรเพียงชั่วแอก.
พระชินเจาพระองคนั้น เสด็จเยื้องกรายดุจพญาชาง
ยอมงดงามในการเสด็จดําเนินไป พระองคเปนผูเลิศ
ของโลก เสด็จดําเนินไปงดงาม ทําโลกพรอมทั้ง
เทวโลกใหราเริง. พระองคงดงามดุจพญาอุสภะ
ดุจไกรสรราชสีห มีการเดินอยางงดงาม ทรงยัง
เหลาสัตวเปนอันมากใหยินดี เสด็จเขาถึงบานอัน
ประเสริฐ.
นี้ชอื่ วาเปนเวลาสรรเสริญ กําลังของพระธรรมกถึกเทานั้น เปน
ประมาณในการสรรเสริญพระโฉม และสรรเสริญพระคุณของพระผูมีพระภาคเจา ในกาลทั้งหลายเชนอยางนี้. ดวยจุรณียบทที่ผูกเปนคาถา
ควรจะกลาวเทาที่สามารถ ไมควรจะกลาววา กลาวไดยาก หรือวาแลน
ไปผิดทา. จริงอยู ถึงพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ยอมไมสามารถกลาวคุณ
ของพระผูมีพระภาคพุทธเจามีพระคุณหาปริมาณมิไดโดยสิ้นเชิง เพราะ
เมื่อสรรเสริญพระคุณอยูตลอดกัป ก็ไมสามารถจะใหพระคุณสิ้นสุดลงได
จะปวยกลาวไปไยถึงหมูสัตวนอกนี้เลา.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงตบแตงประดับดวยพระสิริวิลาสนี้ เสด็จ
เขาไปยังปาฏลิคาม อันชนผูมีจิตเลื่อมใสบูชาดวยสักการะ มีดอกไม ของ
หอม ธูป และจุณสําหรับอบเปนตน เสด็จเขาไปยังอาวสถาคาร. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงครองผา
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ถือบาตรและจีวร พรอมดวยภิกษุสงฆ เสด็จเขาไปยังอาวสถาคารดังนี้.
บทวา ปาเท ปกฺขาเลตฺวา ความวา แมถาเปอกตมคือธุลี ไม
เปอนพระบาทพระผูมีพระภาคเจา ก็จริง ถึงกระนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหวังความเจริญยิ่งแหงกุศล ของอุบาสกและอุบาสิกาเหลานั้น จึงทรง
ใหลางพระบาท เพื่อใหชนเหลาอื่นถือเอาเปนตัวอยาง. อีกอยางหนึ่ง
ขึ้นชื่อวา พระสรีระอันมีใจครอง ก็ตองทําใหเย็น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงกระทําการสรงสนาน และทรงลางพระบาทเปนตน
แมเพื่อประโยชนนี้ทีเดียว.
บทวา ภควนฺตฺเว ปุรกฺขตฺวา ไดแก กระทําพระผูมีพระภาคเจาไวเบื้องหนา. ในขอนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงประทับนั่งในทามกลางของภิกษุทั้งหลาย และของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ทรงใหสรง
สนานดวยน้ําหอมแลว ทําใหน้ําแหงไปดวยเสวียนผาแลว ทําใหแหงดวย
ชาดหิงดุ ยอมไพโรจนยิ่งนัก เหมือนรูปเปรียบที่ทําดวยแทงทองสีแดง
ซึ่งประดิษฐานไวบนตั่ง อันแวดวงดวยผากัมพลแดง.
ก็ในขอนี้ เปนบทประพันธที่ทานโบราณบัณฑิตประพันธไวดัง
ตอไปนี้
พระโลกนาถเจา ผูเปนเลิศของชาวโลก ผูเสด็จ
ไปดุจพญาชางเยื้องกราย เสด็จไปยังโรงกลมให
สวางไสว ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสน.
พระองคเปนดุจนายสารถี ผูฝกนรชน เปนเทพ
ยิ่งกวาเทพ ผูม ีบุญลักษณะกําหนดดวยรอย ประทับ
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นั่งบนบวรพุทธอาสนนั้น ไพโรจนอยูในทามกลาง
พุทธอาสน เหมือนแทงทองคํางดงามอยูในผากัมพล
สีเหลืองฉะนั้น. พระองคผูปราศจากมลทินยอมไพโรจน เหมือนแทงทองชมพูนุท ที่เขาวางไวบนผา
กัมพลเหลือง เหมือนแกวมณีงดงามฉะนั้น ทรง
ไพโรจนงามสะพรั่งกวาสิ่งทั้งปวง เหมือนตนสาละ
ใหญ มีดอกบานสะพรั่ง อันประดับดวยพระยาไม
คลายปราสาททองคําเหมือนดอกปทุมโกกนุท เหมือน
ตนไมทปี่ ระดับดวยประทีปโพลงอยู เหมือนไฟบน
ยอดเขา เหมือนตนปาริฉัตรของเทวดาฉะนั้น.
บทวา ปาฏลิคามิเก อุปาสเก อามนฺเตสิ ความวา เพราะเหตุที่ใน
อุบาสกอุบาสิกาเหลานั้น คนเปนอันมากตั้งอยูในศีล ฉะนั้นเพื่อจะประกาศ
โทษแหงศีลวิบัติ เปนอันดับแรกกอนแลว ภายหลังจึงแสดงอานิสงสแหง
ศีลสมบัติ จึงตรัสเรียกมาเพื่อแสดงธรรม โดยนัยมีอาทิวา ปฺจิเม
คหปตโย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุสฺสีโล ไดแก ผูไรศลี . บทวา
สีลวิปนฺโน ไดแก ผูมีศลี วิบัติ คือผูทําลายสังวร. ก็ในบทเหลานี้
ดวยบทวา ทุสฺสีโล ตรัสถึงบุคคลผูไมมีศีล. ก็บุคคลผูไมมีศีลนั้น
มี ๒ อยาง คือ เพราะไมสมาทาน หรือทําลายศีลที่สมาทานแลว. ใน
๒ อยางนั้น ขอตนไมมีโทษ เหมือนอยางขอที่ ๒ ที่มโี ทษแรงกวา.
เพื่อจะแสดงความไมมีศีล ซึ่งมีโทษตามที่ประสงคเปนเหตุ ดวยเทศนา
เปนบุคลาธิษฐาน จึงตรัสคําวา สีลวิปนฺโน ดังนี้. ดวยเหตุนั้น พระองค
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จึงทรงแสดงอรรถแหงบทวา ทุสฺสีโล ดังนี้. บทวา ปมาทาธิกรณ
แปลวา มีความประมาทเปนเหตุ.
ก็สตู รนี้มาแลว ดวยอํานาจคฤหัสถทั้งหลาย แตถึงบรรพชิตก็ใชได
เหมือนกัน. จริงอยู คฤหัสถเลี้ยงชีพดวยความหมั่นตอการศึกษาได
จะเปนกสิกรรมก็ดี พาณิชยกรรมก็ดี โครักขกรรมก็ดี เปนผูประมาท
ดวยปาณาติปาตเปนตน ไมสามารถจะยังความหมั่นในศิลปะนั้น ใหสําเร็จ
ไดตามกาลอันสมควร เมื่อเปนเชนนี้การงานของเขาก็จักพินาศไป แต
เมื่อเขาทําปาณาติปาตเปนตน ในเวลาที่เขาอาฆาต ยอมถึงความเสื่อม
จากโภคะใหญ ดวยอํานาจอาชญา. บรรพชิตผูทุศีล ยอมถึงความเสื่อม
จากศีล จากพระพุทธพจน จากฌาน และจากอริยธรรม ๗ ประการ
เพราะความประมาทเปนเหตุ. บทวา ปาปโก กิตฺติสทฺโท ความวา กิตติศัพทอันลามกของคฤหัสถ ยอมฟุง ขจรไปในทามกลางบริษัท ๔ วา
คฤหัสถชื่อโนน เกิดในสกุลชื่อโนน เปนผูทุศีล เปนผูมีธรรมอันลามก
เปนผูสละเสียทั้งโลกนี้และโลกหนา ยอมไมใหทาน แมวัตถุเพียงสลากภัต. กิตติศัพทอันลามกของบรรพชิต ยอมฟุงขจรไปอยางนี้วา บรรพชิตชื่อโนน บวชในพระศาสนาของพระศาสดา ไมอาจเพื่อจะรักษาศีล
ไมอาจเพื่อจะเรียนพระพุทธพจน เปนผูประกอบดวยอคารวะ ๖ ประการ
เลี้ยงชีพดวยอเนสนากรรม มีเวชกรรมเปนตน. บทวา อวิสารโท ความวา
อันดับแรก คฤหัสถผูมีภัตหลีกเลี่ยงไมได เขาไปในที่ชุมนุมชนเปนอันมาก
ดวยคิดวา ใคร ๆ จักรูความชั่วของเรา จักนินทา จักขมเรา หรือจัก
ชี้แจงแกราชสกุล เปนผูเกอเขิน คอตก นั่งกมหนา เปนผูไมกลา
พูด. ฝายบรรพชิต ผูมีภยั หลีกเลี่ยงไมได เขาไปในเมื่อภิกษุเปน
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อันมากประชุมกัน ดวยคิดวาบรรพชิตรูปหนึ่ง จักรูความชั่วของเราเปน
แน เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุทั้งหลาย จักเวนอุโบสถกรรมก็ดี ปวารณา
กรรมก็ดีของเรา จักฉุดคราเราใหออกจากความเปนสมณะเสีย ยอมเปน
ผูไมแกลวกลาสามารถจะกลาวได. แตบางคนถึงเปนคนทุศีล ก็ยอม
ประพฤติเหมือนผูมีศีล. แมคนทุศีลนั้น ก็ยอมเปนผูเกอเขิน ดวยอัธยาศัย
เหมือนกัน.
บทวา สมฺมุฬโฺ ห กาล กโรติ ความวา จริงอยู เมื่อบุคคลผูทุศีล
นอนอยูบนเตียงเปนที่ตาย ฐานะที่ตนสมาทานกรรม คือความเปนผูทุศีล
ยอมมาปรากฏ เขาลืมตาเห็นโลกนี้ หลับตาเห็นโลกหนา อบาย ๔ ยอม
ปรากฏแกเขาตามสมควรแกกรรม ยอมเปนเหมือนถูกทิ่มแทงดวยหอก
๑๐๐ เลม และเหมือนถูกลวกดวยเปลวไฟ เขาพลางรองครวญครางวา ขอ
เถอะ ขอทีเถอะ ดังนี้ จนตาย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา หลงทํากาละ
ดังนี้เปนตน. บทวา กายสฺส เภทา ไดแก เพราะสละอุปาทินนกขันธ.
บทวา ปรมฺมรณา ไดแก หมายเอาขันธที่จะพึงเกิดในภพอันเปนลําดับ
แหงอุปาทินนกขันธนั้น. อีกอยางหนึ่ง. บทวา กายสฺส เภทา ไดแก
เพราะชีวิตินทรียขาดไป. บทวา ปรมฺมรณา ไดเเก เบื้องหนาแตจุติ.
บทวา อปาย เปนตน เปนไวพจนของนรกทั้งหมด. จริงอยู นรกชื่อวา
อบาย เพราะปราศจากความเจริญ กลาวคือบุญ อันเปนเหตุแหงสวรรค
และพระนิพพาน และเพราะไมมีความเจริญ หรือการมาของความสุข.
ชื้อวา ทุคติ เพราะเปนภูมิเปนที่ไป คือ เปนที่พํานักอาศัยแหงทุกข.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ทุคติ เพราะเปนภูมิเปนที่ไป อันเกิดดวยกรรมชั่ว
เหตุมากไปดวยโทสะ ชือ่ วา วินิบาต เพราะเปนที่ปราศจากอํานาจตกไป

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 771

ของบุคคลผูกระทํากรรมชั่ว. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วินิบาต เพราะเปนที่
พินาศตกไปของบุคคลผูมีอวัยวะนอยใหญแตกไปอยู ชื่อวา นิรยะ เพราะ
เปนที่ไมมีความเจริญ อันเขาใจกันวาความยินดี.
อีกอยางหนึ่ง ดวยศัพทวา อบาย ทรงแสดงถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉาน.
จริงอยู กําเนิดสัตวดิรัจฉานชื่อวา อบาย เพราะปราศจากภูมิเปนที่ไปดี
ไมจัดเปนทุคติ เพราะเปนที่เกิดของพญานาคเปนตน ผูมีศักดาใหญ.
ดวยศัพทวา ทุคติ ทานแสดงถึงวิสัยแหงเปรต. จริงอยู ปตติวิสัยนั้น
ชื่อวา อบาย เพราะปราศจากสุคติ และชื่อวา ทุคติ เพราะเปนภูมิเปน
ที่ไปแหงทุกข แตไมใชจัดเปนวินิบาต เพราะไมไดตกไปโดยไรอํานาจ
เชนพวกอสูร. จริงอยู แมวิมานก็ยอมบังเกิดแกพวกเปรตผูมีฤทธิ์มาก.
ดวยศัพทวา วินิปาตะ ทรงแสดงถึงอสุรกาย. ก็อสุรกายนั้น วาโดยอรรถ
ตามที่กลาวแลว ทานเรียกวา อบาย และทุคติ เรียกวา วินิบาต
เพราะตกไปโดยไรอํานาจจากกองสมบัติทั้งหมด. ดวยศัพทวา นิรยะ ทรง
แสดงเฉพาะนรก ซึ่งมีประการมากมาย มีอเวจีเปนตน. บทวา อุปปชฺชติ
แปลวา ยอมบังเกิด.
พึงทราบอานิสงสกถา โดยปริยายตรงกันขามดังกลาวแลว. สวน
ความแปลกกันมีดังตอไปนี้. บทวา สีลวา ไดแก ผูมีศีลโดยการสมาทาน.
บทวา สีลสมฺปนฺโน ไดเเก ผูสมบูรณดวยศีล เพราะยังศีลใหสําเร็จ โดย
ทําใหบริสุทธิ์บริบูรณ. บทวา โภคกฺขนฺธ ไดแก กองแหงโภคะ ดวย
สุคติศัพท ในบทวา สุคติ สคฺค โลก นี้ ทานรวมเอาคติของมนุษยเขา
ดวย. ดวยศัพทวา สัคคะ ทานหมายเอาคติของเทวดาเขาดวย. ในคติ
เหลานั้น ชื่อ สุคติ เพราะมีคติดี. ชื่อวา สัคคะ เพราะมีอารมณดวยดี
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ดวยอารมณมีรูปเปนตน. ก็สัคคะทั้งหมดนั้น ชือ่ วา โลก เพราะอรรถ
วาแตกสลาย.
บทวา ปาฏลิคามิเย อุปาสเก พหุเทว รตฺตึ ธมฺมิยา กถาย ความ
วา ดวยธรรมกถา และดวยกถาเปนเครื่องอนุโมทนาสําหรับที่พักอาศัย
อันพนจากบาลีแมอื่น.
ก็ในคราวนั้น เพราะเหตุที่พระเจาอชาตศัตรู เมื่อจะทรงสรางนคร
ปาฏลีบุตรในที่นั้น จึงทรงนําเอากุฎมพีที่สมบูรณดวยศีลและอาจาระใน
คามนิคมชนบทและราชธานีอื่น ๆ แลวประทานทรัพยธัญญาหารที่บานที่
นาเปนตน และการปกครองแลวใหอยูอาศัย ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นทรงแสดงอานิสงสแหงศีลกอน แกอุบาสกอุบาสิกา ชาวปาฏลิคาม
ผูหนักในศีลโดยพิเศษ เพราะเปนผูเห็นอานิสงส และเพราะศีลเปนที่ตั้ง
แหงคุณทั้งปวง ตอแตนั้น เมื่อจะแสดงปกิณณกกถา อันนํามาซึ่งประโยชน
สุข แกอบุ าสกและอุบาสิกาชาวปาฏลิคาม เหมือนยังอากาศคงคาให
หยั่งลง เหมือนฉุดมาซึ่งงวนดิน เหมือนจับยอดหวาใหญใหไหวอยู และ
เหมือนเอาเครื่องยนต บีบคั้นรวงผึ้งประมาณโยชนหนึ่ง ใหสําเร็จเปนน้ํา
หวานที่ดี จึงทรงแสดงธรรมกถาเปนอันมากที่วิจิตรดวยนัยตาง ๆ อยางนี้
วา ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย ธรรมดาวา อาวาสทานนี้ เปนบุญมาก เรา
และภิกษุสงฆไดใชอาวาสของพวกทาน ก็แล เมือ่ เราและภิกษุสงฆใชแลว
ก็เปนอันชื่อวา ธรรมรัตนะก็ไดใชเหมือนกัน เมื่อรัตนะ ๓ ไดใชแลว
อยางนี้ ยอมมีวิบากหาประมาณมิไดทีเดียว อีกอยางหนึ่ง เมื่อถวาย
อาวาสทาน ก็เปนอันชือ่ วาถวายทานทั้งปวงทีเดียว ใคร ๆ ไมอาจจะ
กําหนดอานิสงสของบรรณศาลาที่สรางไวบนแผนดิน หรือของศาลาราย
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ที่สรางอุทิศสงฆ ก็ดวยอานุภาพแหงอาวาสทาน แมสัตวผูจะเกิดในภพ
จะชื่อวาอยูในครรภที่ถูกบีบคั้น หามีไม ทองของมารดาของสัตวผูเกิด
ในครรภนั้น จะไมคับแคบเลย เหมือนหองประมาณ ๑๒ ศอก ดังนี้แลว
จึงตรัสกถาวาดวยอานิสงสแหงอาวาสทาน เกินยามครึ่งในราตรีเปนอัน
มาก วา
เสนาสนะ ยอมปองกันเย็นและรอน และสัตว
ราย งู ยุง ฝน ที่ตั้งขึ้นในฤดูหนาว ลมและแดด
อันกลาเกิดขึ้นแลว ยอมบรรเทาได การถวายวิหาร
แกสงฆ เพื่อเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงพิจารณา
และเพื่อเห็นแจง พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปน
ทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล บุรุษบัณฑิตเมื่อเล็ง
เห็นประโยชนตน พึงสรางวิหารอันนารืน่ รมย ให
ภิกษุทั้งหลายผูเปนพหูสูตอยูเถิด อนึ่ง พึงถวาย ขาว
น้ํา ผา และเสนาสนะ แกทานเหลานั้น ดวยน้ําใจ
อันเลือ่ มใสในทานผูซื่อตรง เขารูธรรมอันใดในโลก
นี้แลว จะเปนผูไมมีอาสวะ ปรินิพพาน ทานยอม
แสดงธรรมนั้น อันเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวงแก
เขา ดังนี้.
รวมความวา ทั้งนี้ เปนอานิสงสของอาวาสทาน ดวยประการฉะนี้.
แตในอานิสงสอาวาสทานนี้ ทานยกคาถานี้แหละขึ้นสูสังคายนา สวน
ปกิณณธรรมเทศนา หาไดยกขึ้นสูสังคายนาไม.
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บทวา สนฺทสฺเสตฺวา ดังนี้เปนตน มีอรรถดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา อภิกกฺ นฺตา ไดแก ผานไป ๒ ยาม. บทวา ยสฺสทานิ กาล มฺถ
ไดแก ทานจงสําคัญกาลที่ทานจะไปเถิด อธิบายวา นี้เปนเวลาไปของทาน
ทานจงไปเถิด.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงสงภิกษุเหลานั้น
ไป ? ตอบวา เพื่ออนุเคราะห. อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงสง
ไปดวยความอนุเคราะห ๒ อยางคือ ก็เมื่อภิกษุเหลานั้น นั่งในที่นั้น ให
๓ ยาม แหงราตรีผานไป อาพาธพึงเกิดขึ้นในรางกายของพวกเธอ และ
แมภิกษุสงฆควรจะไดโอกาสในการนอนและการนั่ง อันปราศจากกลาง
แจง.
บทวา สฺุาคาร ไดแก ชื่อวาสุญญาคาร โดยเฉพาะ ยอมไมมี
ในที่นั้น. ไดยินวา คฤหบดีเหลานั้น ไดใหเอาผามานแวดวง ณ ขางหนึ่ง
ของอาวสถาคารนั้นนั่นแลแลว ใหจัดแจงเตียงที่สมควร ลาดเครื่องลาด
ที่สมควรในที่นั้น ผูกเพดานอันประดับดวยดาวทองคํา เงิน ของหอม
และมาลาเปนตนแลว ยกประทีปน้ํามันหอมไวเบื้องบน ดวยคิดวา ไฉน
หนอ พระศาสดาจักพึงเสด็จลุกจากธรรมาสน ประสงคจะพักผอน
หนอยหนึ่ง พึงบรรทมในที่นี้ เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคเจาจักทรงใช
อาวสถาคารนี้ของพวกเรา ดวยอิริยาบถ ๔ จักพึงเปนไปเพื่อประโยชน
สุขตลอดกาลนาน. แมพระศาสดา ทรงหมายถึงขอนั้นนั่นแล จึงทรงให
จัดแจงลาดผาสังฆาฏิในที่นั้นแลว จึงสําเร็จสีหไสยาสน ซึ่งทานหมาย
กลาวไววา พระองคเสด็จเขาไปสูสุญญาคาร. ในสุญญาคารนั้น พระองค
ไดเสด็จไปจําเดิมตั้งแตที่เปนที่ลางพระบาท จนถึงธรรมาสน การเสด็จ
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ไปในที่ประมาณเทานี้ สําเร็จแลว เสด็จถึงธรรมาสนแลว ประทับยืน
หนอยหนึ่ง นี้เปนอิริยาบถยืนในที่นั้น พระองคประทับนั่งบนธรรมาสน
ตลอดสองยาม อิริยาบถนั่งในที่มีประมาณเทานี้ สําเร็จแลว พระองค
ทรงสงอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายไปแลว เสด็จลงจากธรรมาสน ทรงสําเร็จ
สีหไสยาสนในที่ดังกลาวแลว. ที่นั้นไดเปนสถานที่ อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงใชสอยแลวดวยอิริยาบถ ๔ ดวยประการฉะนี้แล.
บทวา สุนีธวสฺสการา ไดแก พราหมณ ๒ คนคือ สุนธี พราหมณ
และวัสสการพราหมณ. บทวา มคธมหามตฺตา ไดแก มหาอํามาตยของ
พระเจามคธ หรือมหาอํามาตยในแควนมคธ. ชื่อวา มหาอํามาตย เพราะ
ประกอบดวยเหตุอันสักวาความเปนอิสระอยางใหญ. บทวา ปาฏิลิคาเม
นคร มาเปนฺติ ไดแก ใหสรางพระนคร ณ ภูมปิ ระเทศ คือปาฏลิคาม.
บทวา วชฺชีน ปฏิพาหาย ไดแก เพื่อปองกันทางเจริญของพวกเจาลิจฉวี.
บทวา สหสฺเสว ไดแก แบงออกเปนพวกละพัน ๆ. บทวา วตฺถูนิ
ไดแก ที่สรางเรือน. บทวา จิตฺตานิ มนนฺติ นิเวสนานิ มาเปตุ ความวา
จิตของบุคคลผูรูพื้นที่ ยอมนอมไป เพื่อจะสรางพระราชนิเวศน และ
ที่อยูอาศัยของราชอํามาตย.
เลากันมาวา พวกเหลานั้นรูพื้นที่ประมาณ ๓๐ ศอก ในภายใต
แผนดินดวยอานุภาพแหงศิลปะของตนวา ในทีน่ ี้นาคยึดครอง ในที่นี้
ยักษยึดครอง ในที่นี้ภูตยึดครอง ในที่นี้มีแผนหินหรือตอไม. ใน
กาลนั้น พวกเขากลาวถึงศิลปะแลว เปนเหมือนปรึกษากับพวกเทวดา
จึงสรางขึ้น. อีกอยางหนึ่ง พวกเทวดา สิงในรางกายของพวกเขาแลว
นอมจิตไปเพื่อสรางนิเวศนในที่นั้น ๆ. เทวดาเหลานั้นกลับหายไป ใน
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ขณะที่พวกเขาตอกหลักที่มุมทั้ง ๔ แลวจับจองพื้นที่. พวกเทวดาผูมี
ศรัทธาของตระกูลที่มีศรัทธา ก็ยอมกระทําอยางนั้น. เทวดาผูไมมี
ศรัทธาของตระกูลที่ไมมศี รัทธา ก็ยอ มกระทําอยางนั้น. เพราะเหตุไร ?
เพราะเทวดาผูมีศรัทธายอมคิดอยางนี้วา พวกมนุษยยอมสรางนิเวศน
ในที่นี้ จักนิมนตใหภิกษุสงฆนั่งกอนแลว จึงใหกลาวมงคล เมื่อเปน
เชนนี้ พวกเราก็จักไดเห็นทานผูมีศีล ฟงธรรมกถา ฟงการแกปญหา
และจักไดฟงอนุโมทนา อนึ่ง พวกมนุษยถวายทานแลว จักใหสวนบุญ
แกพวกเรา. ฝายเทวดาผูไมมีศรัทธา ยอมมีความคิดอยางนี้วา เราจัก
ไดเห็นการปฏิบัติของภิกษุเหลานั้น และไดฟงกถาตามเหมาะแกความตอง
การของตน พวกมนุษยก็กระทําอยางนั้นเหมือนกัน.
บทวา ตาวตึเสหิ ความวา เหมือนอยางวา เพราะอาศัยมนุษยผู
เปนบัณฑิตคนหนึ่ง ในตระกูลหนึ่ง และภิกษุผูเปนพหูสูตรูปหนึ่ง ใน
วิหารหนึ่ง เสียงยอมขจรไปวา พวกมนุษยในตระกูลโนนเปนบัณฑิต
พวกภิกษุในวิหารโนนเปนพหูสูต ฉันใด เพราะอาศัยทาวสักกเทวราช
และวิสสุกรรมเทวบุตร เสียงจึงขจรไปวา พวกเทวดาชั้นดาวดึงสเปน
บัณฑิต ฉันนั้นเหมือนกัน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ดาวตึเสหิ ดังนี้
เปนตน. ดวยคําวา เสยฺยถาป เปนตน พระองคทรงแสดงวา สุนีธพราหมณ และวัสสการพราหมณ พากันสรางพระนคร เหมือนปรึกษากับ
พวกเทวดาชั้นดาวดึงส.
บทวา ยาวตา อริย อายตน ความวา ชื่อวา สถานที่เปนที่ประชุม
แหงพวกมนุษยผูเปนอริยะ มีประมาณเทาใด มีอยู. บทวา ยาวตา
วณิปฺปโถ ไดแก ชื่อวา สถานที่ซื้อและขาย โดยกองสิ่งของที่พวกพอคา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 777

นํามา มีประมาณเทาใด มีอยู หรือสถานที่ที่อยูของพวกพอคา มี
ประมาณเทาใด มีอยู. บทวา อิท อคฺคนคร ไดแก นครนีจ้ ักเปนนคร
อันเลิศ ประเสริฐ เปนประธานแหงพวกมนุษยผูเปนอริยะ และพวก
พอคาเหลานั้น. บทวา ปูฏเภทน ไดแก เปนที่แกหอสิ่งของ อธิบายวา
เปนที่เปลื้องหอสิ่งของทั้งหลาย. อธิบายวา ก็ในที่นี้เอง พวกเขา
จักได แมสิ่งของที่ยังไมไดในชมพูทวีปทั้งสิ้น แมจะไมไปขายในที่อื่น
ก็จักไปขายในที่นี้นั่นแหละ เพราะฉะนั้น พวกเขาจักแบงหอสิ่งของใน
ที่นี้แล. ก็สถานที่ ๕๐๐,๐๐๐ ที่ ไดปรากฏขึ้นเพื่อความเห็นเจริญในที่นั้น
ทุก ๆ วัน อยางนี้คือ ที่ประตูทั้ง ๔ ดาน มี ๔๐๐,๐๐๐ ที่ สภา ๑๐๐,๐๐๐ ที่
สภาวะเหลานั้น ทานแสดงวา เปนความเจริญ.
วา ศัพท ในบทวา อคฺคิโต วา เปนตน เปนสมุจจยัตถะ. อธิบาย
วา จักพินาศไปดวยไฟ ดวยน้ํา และดวยการแตกมิตรสัมพันธ. ก็เมือง
ปาฏลิคามนั้น สวนหนึ่ง จักพินาศไปดวยไฟ แมพวกคนก็ไมสามารถ
จะดับไฟได. สวนหนึ่ง แมน้ําคงคาพัดพาไป. สวนหนึ่ง จักพินาศไป
โดยการแตกแยกแหงกันและกันของพวกมนุษย ผูพูดถึงเรื่องที่คนนี้ไมได
กลาวแกคนโนน (และ) พูดถึงเรื่องที่คนโนนไมไดกลาวแกคนนี้ แตก
แยกกันไป ดวยปสุณวาจา วาจาสอเสียด.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงเสด็จไปยังฝงแมน้ํา
คงคา ชําระพระพักตรเสร็จแลว ประทับนั่งรอเวลาภิกขาจาร. ฝาย
สุนีธพราหมณ และวัสสการพราหมณ พากันคิดวา พระราชาของพวก
เรา เปนอุปฏฐากของพระสมณโคดม พระองคตรัสถามพวกเราผูเขาไป
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เฝาวา ไดยินวา พระศาสดา ไดเสด็จไปยังปาฏลิคาม พวกทาน เขาไป
เฝาพระองคหรือยัง หรือวายังไมเขาไปเฝา เมื่อพวกเราตอบวา ไดเขา
ไปเฝาแลว ก็จักตรัสถามวา พวกทานนิมนตหรือไมไดนิมนต และเมื่อ
พวกเราตอบวา ไมไดนิมนต ดังนี้ ก็จักยกโทษขมพวกเรา ถึงแมพวก
เราจะสรางพระนครนี้ ในสถานที่ที่ไมเคยสรางก็จริง ถึงกระนั้นพวกสัตว
กาลกรณี ก็จะอพยพไปในที่ที่พระสมณโคดมเสด็จไปถึงแลว ๆ พวก
เราจักใหพระสมณโคดมนั้น ตรัสความเปนมงคลแกพระนคร ดังนี้ จึง
พากันเขาไปเฝาพระศาสดาแลว ทูลนิมนต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
อถ โข สุนีธวสฺสการา ดังนี้เปนตน.
บทวา ปุพฺพณฺหสมย แปลวา ในเวลาเชา. บทวา นิวาเสตฺวา
ไดแก ทรงครองผาโดยทํานองเสด็จเขาบาน แลวคาดประคดเอว. บทวา
ปตฺตจีวรมาทาย ไดแก ทรงหมจีวรพระหัตถถือบาตร.
บทวา สีลวนฺเตตฺถ ไดแก เชิญผูมีศีลใหบริโภคในประเทศนั้น
คือในที่อยูของตน. บทวา สฺเต ไดแก สํารวมดวยกาย วาจา และ
จิต. บทวา ตาส ทกฺขณ
ิ มาทิเส ความวา พึงอุทิศปจจัย ๔ ทีถ่ วายแก
สงฆ คือ พึงใหสวนบุญแกเทวดาผูสิงอยูในเรือนเหลานั้น. บทวา ปูชิตา
ปูชยนฺติ ความวา กระทําอารักขาใหเปนอันจัดแจงดวยดี คือ กระทําการ
รักษาดวยดี ดวยคิดวามนุษยเหลานี้ไมไดเปนญาติของพวกเรา แมอยาง
นั้น ก็ยังใหสวนบุญแกพวกเรา. บทวา มานิตา มานยนฺติ ความวา
เทวดาผูอันเขานับถือดวยการทําพลีกรรมตามกาลอันควร ยอมนับถือ คือ
ยอมขจัดอันตรายที่เกิดขึ้น ดวยคิดวามนุษยเหลานี้ แมไมเปนญาติของ
พวกเรา ถึงอยางนั้น ก็ยังทําพลีกรรมแกพวกเรา เปนระยะเวลาถึง ๔

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 779

เดือน ๕ เดือน และ ๖ เดือน. บทวา ตโต น ความวา แตนั้น ยอม
อนุเคราะหบุรุษผูมีชาติเปนบัณฑิตนั้น. บทวา โอรส ไดแก ใหเติบโต
ไวที่อก เหมือนมารดาอนุเคราะหบุตรผูเถิดแตอก. อธิบายวา ยอม
อนุเคราะห โดยพยายามเพื่อกําจัดอันตรายที่เกิดขึ้นนั่นแหละ. บทวา
ภทฺรานิ ปสฺสติ ไดแก ยอมเห็นวาเปนดี.
บทวา อนุโมทิตฺวา ความวา ทรงแสดงธรรมกถาแกมหาอํามาตย
ชื่อสุนีธะและวัสสการะ โดยอนุโมทนาสวนบุญที่พวกเขาพากันขวนขวาย
ในกาลนั้น. ฝายมหาอํามาตยชื่อสุนีธะและวัสสะการะไดฟงพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจาวา ควรอุทิศทักษิณาแกเทวดาผูสิงสถิตอยูในที่นั้น ๆ
จึงไดใหสวนบุญแกเทวดาเหลานั้น.
บทวา ต โคตมทฺวาร นาม อโหสิ ความวา ประตุของพระนคร
นั้น อันไดนามวา โคตมทวาร เพราะเปนเหตุเสด็จออกของพระผูมีพระภาคเจา อนึ่ง ไมไดชื่อวาโคตมติฏฐะ เพราะไมไดหยั่งลงสูทา เพื่อ
ขามแมน้ําคงคา.
บทวา ปูรา แปลวา เต็ม. บทวา สมติตฺติกา ไดแก เต็ม คือ
เปยมดวยน้ํา เสมอตลิ่ง. บทวา กากเปยฺยา ไดแก มีน้ําที่กาซึ่งจับอยู
ที่ฝง สามารถจะดื่มได. ดวยบททั้งสอง ทานแสดงเฉพาะที่เต็มเปยม
ทั้งสองฝง. บทวา อุฬมุ ฺป ไดแก พวงที่เขาเอาไมขนานแลวตอกลิ่ม
ทําไว เพื่อขามฝง. บทวา กุลฺล ไดแก แพที่เขาเอาเถาวัลยผูกไมไผ
และไมออทําไว.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ถึงความที่มหาชน ไมสามารถจะขาม แมแตน้ําในแมน้ําคงคา
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เทานั้น แตพระองคและภิกษุสงฆ ขามหวงน้ําคือสงสาร ทั้งลึกทั้งกวาง
ยิ่งนักไดแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงถึงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อณฺณว นี้ เปนชื่อของน้ํา ทีล่ ึกและ
กวางประมาณ ๑ โยชน โดยกําหนดอยางต่ํา. บทวา สร ทานประสงค
ถึงน้ําในที่นี้ เพราะไหลไป. ทานกลาวคําอธิบายไววา เหลาชนผูขาม
หวงน้ําคือสงสาร และแมน้ําคือตัณหาทั้งลึกทั้งกวาง สรางสะพานคือ
อริยมรรค ไมแตะตอง คือไมจับตอง เปอกตม คือที่ลุมอันเต็มเปยม
ดวยน้ํา ฝายชนนี้ประสงคจะขามน้ํา มีประมาณนอยนี้ จึงผูกแพ คือถึง
ความยากยิ่งเพื่อจะผูกแพ. บทวา ติณณ
ฺ า เมธาวิโน ชนา ความวา
พระพุทธเจา และพุทธสาวก ชื่อวาผูมีเมธา เพราะประกอบดวยเมธา
กลาวคืออริยมรรคญาณ ถึงจะเวนแพเสีย ก็ขามไดคือดํารงอยูที่ฝงโนนแล.
จบอรรถกถาปาฏลิคามิยสูตรที่ ๖
๗. ทวิธาปถสูตร
วาดวยการชี้ไปคนละทาง
[๑๗๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินทางไกลไปในโกศลชนบท
มีทานพระนาคสมาละเปนปจฉาสมณะ ทานพระนาคสมาละไดเห็นทาง ๒
แพรงในระหวางทาง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ นี้ทาง ไปตามทางนี้เถิดพระเจาขา เมื่อทาน
พระนาคสมาละกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน
พระนาคสมาละวา ดูกอนนาคสมาละ นี้ทาง ไปตามทางนี้เถิด แมครั้งที่
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๒. . . แมครั้งที่ ๓ ทานพระนาคสมาละก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ นีท้ าง ไปตามทางนี้เถิดพระเจาขา แม
ครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสกะทานพระนาคสมาละวา ดูกอน
นาคสมาละ นี้ทาง ไปตามทางนี้เถิด ลําดับนั้น ทานพระนาคสมาละ
วางบาตรและจีวรของพระผูมีพระภาคเจาไวที่แผนดิน ณ หนทางนั้นเอง
กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ นี้บาตรและจีวร ดังนี้ แลว
หลีกไป ครั้นเมื่อทานพระนาคสมาละเดินไปโดยทางนั้น พวกโจรใน
ระหวางทางออกมาแลว ทุบดวยมือบาง เตะดวยเทาบาง ไดทุกบาตร
และฉีกผาสังฆาฏิเสีย ครัง้ นั้น ทานพระนาคสมาละมีบาตรแตก มีผาสังฆาฏิ
ขาด เขาไปฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
พระวโรกาส เมื่อขาพระองคเดินไปโดยทางนั้น พวกโจรในระหวางทาง
ออกมาแลว ทุบดวยมือและเตะดวยเทา ไดทุบบาตรและฉีกผาสังฆาฏิเสีย
แลว พระเจาขา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
บุคคลผูถึงเวท ผูร ู เที่ยวไปดวยกัน อยูดวยกัน
ปะปนกันชนผูไมรู ยอมละเวนบุคคลผูลามกเสียได
เหมือนนกกระเรียน เมื่อบุคคลเอาน้ํานมปนน้ําเขาไป
ให ดืม่ แตน้ํานมเทานั้น ละเวนน้ํา ฉะนั้น.
จบทวิธาปถสูตรที่ ๗
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อรรถกถาทวิธาปถสูตร
ทวิธาปถสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน ไดแก เปนผูเดินทางระยะยาว คือ
ทางไกล. บทวา นาคสมาเลน ไดแก พระเถระผูมีชื่ออยางนั้น. บทวา
ปจฺฉาสมเณน ไดแก ในกาลนั้น พระเถระนี้ไดเปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงเสด็จดําเนินทาง โดย
มีพระนาคสมาละเปนปจฉาสมณะ. จริงอยู ในประถมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจา มิไดมีอุปฏฐากประจํานานถึง ๒๐ ป. หลังจากนั้น จนถึง
ปรินิพพาน ทานพระอานนทไดอุปฏฐาก ดุจเงาถึง ๒๕ ป. แตกาลนี้
ไมใชมีอุปฏฐากเปนประจํา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อายสฺมตา
นาคสมาเลน ปจฺฉาสนเณน ดังนี้เปนตน.
บทวา เทฺวธาปถ ไดแก หนทาง ๒ แพรง. อาจารยบางพวก
กลาววา ทฺวิธาปถ ดังนี้ก็มี.
ทานนาคสมาละ เพราะเหตุที่ตนคุนกับทางนั้นมากอน และเพราะ
หมายถึงทางนั้นเปนทางตรง จึงกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ผูเจริญ นี้ทาง. ก็ในกาลนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบวา ทางนั้นมี
อันตราย จึงมีพระประสงคจะเสด็จไปทางอื่นจากทางนั้น จึงตรัสวา
นาคสมาละ นี้ทาง. และเมื่อพระองคตรัสวา ทางนี้มีอันตราย จึงไมเชื่อ
แลวพึงทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ทางนั้นไมมีอันตราย การที่ทาน
พระนาคสมาละไมเชื่อแลวทูลอยางนั้น จะพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
เพื่อทุกขตลอดกาลนาน เพราะเหตุนั้น พระองคจึงไมตรัสวา มีอันตราย.
ทานนาคสมาละกราบทูลถึง ๓ ครั้งวา นี้ทาง เสด็จไปทางนี้เถิด ในครั้ง
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ที่ ๔ จึงคิดวา พระผูมีพระภาคเจา ไมปรารถนาจะเสด็จไปทางนี้ และ
ทางนี้แหละเปนทางตรง เอาเถอะเราจักถวายคืนบาตรและจีวรแดพระผูมีพระภาคเจาแลว เดินไปทางนี้ เมื่อไมอาจจะมอบบาตรและจีวร ในพระหัตถของพระศาสดาจึงวางไวที่พื้น อันกรรมของตนซึ่งเปนทางแหงทุกข
ปรากฏขึ้น ตักเตือนอยู มิไดเอื้อเฟอพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาเลย
จึงหลีกไป. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล ทานพระนาคสมาละ
วางบาตรและจีวรของพระผูมีพระภาคเจาที่พื้นดิน ในทางนั้นนั่นเอง
แลวหลีกไป.
บรรดาเหลานั้น บทวา ภควโต ปตฺตจีวร ไดแก ซึ่งบาตรและ
จีวรของพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งอยูในมือของตน. บทวา ตตฺเถว ความวา
วางไวที่พื้นดิน คือ บนแผนดินในทางนั้นนั่นเองแลวหลีกไป. อธิบายวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา นี้ บาตรและจีวรของพระองค ถาพระองค
ปรารถนา ก็จงรับไปเถอะ ถาพระองคประสงคจะไปเฉพาะทางที่พระองค
ปรารถนา. ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาบาตรและจีวรของพระองค
ดวยพระองคเองเสด็จดําเนินไปสูทาง ตามที่ทรงพระประสงค.
บทวา อนฺตรามคฺเค โจรา นิกฺขมิตฺวา ความวา ไดยินวา ใน
กาลนั้น บุรษุ ๕๐๐ คน เปนนักเลงมีฝามือเปอนเลือด ผิดตอพระราชา
เขาไปสูปา เลี้ยงชีพดวยโจรกรรม คิดวา พวกเราจักตัดทางเจริญ ของ
พระราชาโดยความเปนขาศึกตอกัน ดังนี้แลว จึงซุมอยูในปาใกลหนทาง.
บุรุษเหลานั้น เห็นพระเถระกําลังเดินทางไป จึงคิดวา สมณะนี้มาทางนี้
ใชหนทางที่ไมสมควรจะใช ไมรูวาเปนของเรา เอาเถอะเราจักใหทานรู
ดังนี้แลวโกรธ รีบออกจากพงปาตบเตะพระเถระใหลมลงที่พื้นดินโดยเร็ว
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แลวทุบบาตรดินของทาน ฉีกจีวรใหเปนทอนนอยทอนใหญ เพราะเห็น
วาเปนบรรพชิต จึงปลอยไปดวยสั่งวา พวกเราจะยังไมฆาทาน ตั้งแตนี้
ตอไป ทานจงรูวา หนทางนี้มีอันตราย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
อถ โข อายสฺมโต ฯ เป ฯ วิปฺผาเลสุ ดังนี้เปนตน
ฝายพระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบวา พระนาคสมาละนี้ไปทางนั้น
ถูกโจรเบียดเบียนแสวงหาเรา จักมาในบัดเดี๋ยวนี้แล ดังนี้แลว เสด็จไป
หนอยหนึ่ง แวะลงจากทางประทับนั่งที่โคนไมแหงหนึ่ง. ฝายทานนาคสมาละแล ยอนกลับมา ยึดเอาหนทางที่พระศาสดาเสด็จไปนั่นแล กําลัง
เดินไปพบพระผูมีพระภาคเจาที่โคนไมนั้น จึงเขาไปเฝาแลวถวายบังคม
กราบทูลเรื่องนั้นแตพระศาสดา. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ โข
อายสฺมา นาคสมาโล ฯ เป ฯ สงฺฆฏิฺจ วิปฺผาเลสุ ดังนี้เปนตน.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบวาทาน
พระนาคสมาละไมเอื้อเฟอตอคําของพระองคแลว เดินไปยังทางที่ไม
ปลอดภัย และทรงทราบวา พระองคดําเนินไปยังทางที่ปลอดภัยนี้แลว
จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺธึ จร แปลวา เที่ยวไปรวมกัน.
บทวา เอกโต วส นี้ เปนไวพจนของบทวา สทฺธึ จร นั้นนั่นแล.
อธิบายวา อยูรวมกัน. บทวา มิสฺโส อฺชเนน เวทคู ความวา ชื่อวา
ถึงเวท เพราะถึงคือบรรลุ ดวยอริยมรรคญาณคือสัจจะ ๔ กลาวคือ เวท
เพราะอรรถวา อันบุคคลพึงรู หรือเพราะถึงฝงแหงเวท คือ ไญยธรรม
ทั้งสิ้น. ชื่อวาผูไมรู เพราะไมรูสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน
ของตน. อธิบายวา ผูไมรู คือ คนเขลา. เปนผูปะปนดวยคนไมรูนั้น
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คือ ปะปนโดยเหตุเพียงเที่ยวไปรวมกัน. บทวา วิทิตฺวา ปชหาติ ปาปก
ความวา ผูรคู ือทราบโดยภาวะที่ถึงเวทนั้น ยอมละสิ่งชั่ว คือ สิ่งไมเจริญ
ไดแกสิ่งที่นําทุกขมาใหตน หรือละคนชั่ว คือคนไมดีงาม. เปรียบเหมือน
อะไร ? เปรียบเหมือนนกกระเรียน ดื่มแตน้ํานมเวนน้ํา อธิบายวา นก
กระเรียน เมือ่ เขานําน้ํานมที่เจือดวยน้ําเขาไป ชื่อวา ดื่มแตน้ํานม เพราะ
เวนน้ํา ดื่มแตน้ํานมเทานั้น ยอมละคือเวนน้ํา กลาวคือแมน้ําอันไหล
ไปสูที่ลุมฉันใด ไดยินวา บัณฑิตก็ฉันนั้น แมอยูรวมกับคนทรามปญญา
ในอิริยาบถมีการยืนและการนั่งเปนตน ก็ละบุคคลผูทรามปญญานั้น โดย
เอื้อเฟอ คือแมในกาลบางคราวก็ไมยอมปะปนกับพวกเขา.
จบอรรถกถาทวิธาปถสูตรที่ ๗
๘. วิสาขาสูตร
วาดวยรักมีเทาไรทุกขก็มีเทานัน้
[๑๗๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ บุพพารามปราสาทของ
นางวิสาขามิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล หลานของนาง
วิสาขามิคารมารดาเปนที่รักที่พอใจ ทํากาละลง ครั้งนั้น นางวิสาขา
มารดามีผาเปยก ผมเปยก เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับในเวลา
เที่ยง ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสกะนางวิสาขามิคารมารดาวา เชิญเถิดนางวิสาขา ทานมาแตไหนหนอ
มีผาเปยก มีผมเปยก เขามา ณ ที่นี้ในเวลาเที่ยง หางวิสาขากราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ หลานของหมอมฉัน เปนที่รักที่พอใจ ทํากาละ
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เสียแลว เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงมีผาเปยก มีผมเปยก เขามา ณ ที่นใี้ น
เวลาเที่ยง เจาคะ.
พ. ดูกอนนางวิสาขา ทานพึงปรารถนาบุตรและหลานเทามนุษย
ในพระนครสาวัตถีหรือ.
วิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ หมอมฉันพึงปรารถนาบุตร
และหลานเทามนุษยในพระนครสาวัตถี เจาคะ.
พ. ดูกอนนางวิสาขา มนุษยในพระนครสาวัตถีมากเพียงไร ทํา
กาละอยูทุกวัน ๆ.
วิ. ขาแตพระองคผูเจริญ มนุษยในพระนครสาวัสถี ๑๐ คนบาง
๙ คนบาง ๘ คนบาง ๗ คนบาง ๖ คนบาง ๕ คนบาง ๔ คนบาง ๓ คน
บาง ๒ คนบาง ๑ คนบาง ทํากาละอยูทุกวัน ๆ พระนครสาวัตถีไมวาง
เวนคนทํากาละ เจาคะ.
พ. ดูกอ นนางวิสาขา ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานพึง
เปนผูมีผาเปยกหรือมีผมเปยกเปนบางครั้งบางคราวหรือหนอ.
วิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ไมใชอยางนั้น เจาคะ พอเพียงแลวดวย
บุตรและหลานมากเพียงนั้นแกหมอมฉัน.
พ. ดูกอนนางวิสาขา ผูใดมีสิ่งที่รัก ๑๐๐ ผูนั้นก็มที ุกข ๑๐๐ ผูใด
มีสิ่งที่รัก ๙๐ ผูนั้นก็มีทกุ ข ๙๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๘๐ ผูนั้นก็มที ุกข ๘๐ ผูใด
มีสิ่งที่รัก ๗๐ ผูนั้นก็มีทกุ ข ๗๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๖๐ ผูนั้นก็มที ุกข ๖๐ ผูใ ด
มีสิ่งที่รัก ๕๐ ผูนั้นก็มที ุกข ๕๐ ผูใ ดมีสิ่งที่รัก ๔๐ ผูนั้นก็มที ุกข ๔๐ ผูใด
มีสิ่งที่รัก ๓๐ ผูนั้นก็มีทกุ ข ๓๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๒๐ ผูนั้นก็มีทุกข ๒๐ ผูใด
มีสิ่งที่รัก ๑๐ ผูนั้นก็มีทกุ ข ๑๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๙ ผูนั้นก็มีทกุ ข ๙ ผูใดมีสิ่งที่
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รัก ๘ ผูนั้นก็มีทุกข ๘ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๗ ผูนั้นก็มีทุกข ๗ ผูใ ดมีสิ่งที่รัก ๖
ผูนั้นก็มีทุกข ๖ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๕ ผูนนั้ ก็มีทุกข ๕ ผูใดมีสิ่งที่รกั ๔ ผูนั้นก็
มีทุกข ๔ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๓ ผูนั้นก็มที ุกข ๓ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๒ ผูนั้นก็มี
ทุกข ๒ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๑ ผูนั้นก็มีทกุ ข ๑ ผูใดไมมีสิ่งที่รัก ผูนั้นก็ไมมีทุกข
เรากลาววา ผูนั้นไมมีความโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี ไมมีอปุ ายาส.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความโศกก็ดี ความร่ําไรก็ดี ความทุกขก็ดี
มากมายหลายอยางนี้มีอยูในโลก เพราะอาศัยสัตว
หรือสังขารอันเปนที่รัก เมื่อไมมีสัตวหรือสังขารอัน
เปนที่รัก ความโศก ความร่ําไร และความทุกข
เหลานี้ยอมไมมี เพราะเหตุนั้นแล ผูใ ดไมมีสัตว
หรือสังขารอันเปนที่รักในโลกไหน ๆ ผูนั้นเปนผูมี
ความสุข ปราศจากความโศก เพราะเหตุนั้น ผู
ปรารถนาความไมโศก อันปราศจากกิเลสดุจธุลี ไม
พึงทําสัตวหรือสังขารใหเปนที่รัก ในโลกไหน ๆ.
จบวิสาขาสูตรที่ ๘
อรรถกถาวิสาขาสูตร
วิสาขาสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา วิสาขาย มิคารมาตุยา นตฺตา กาลกตา โหติ ไดแก
เด็กหญิงผูเปนธิดาของบุตรแหงมหาอุบาสิกา ชือ่ วา วิสาขา ถึงแกกรรม.
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ไดยินวา เด็กหญิงนั้นสมบูรณดวยวัตร เลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา
เปนผูไมประมาท ไดกระทําการขวนขวายที่ตนจะพึงทํา แกภิกษุและ
ภิกษุณีทั้งหลาย ผูเขาไปยังบานของมหาอุบาสิกา ทั้งเวลากอนอาหารและ
หลังอาหาร. ปฏิบัติคลอยตามใจของยายตน. ดวยเหตุนั้น มหาอุบาสิกา
ชื่อวาวิสาขา เมื่อออกจากเรือนไปขางนอก ไดมอบหนาที่ทั้งหมดแกเด็ก
หญิงนั้นนั่นแล แลวจึงไป และเธอก็มีรูปรางนาชมนาเลื่อมใส ดังนั้น
เธอจึงเปนที่รักที่ชอบใจโดยพิเศษ ของวิสาขามหาอุบาสิกา. เธอถูกโรค
ครอบงําจึงถึงแกกรรม. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็สมัยนัน้ แล หลาน
ของนางวิสาขามิคารมารดาผูเปนที่รักที่ชอบใจ ไดถึงแกกรรม.
ลําดับนั้น มหาอุบาสิกาเมื่อไมอาจจะอดกลั้นความโศก เพราะการ
ตายของหลานได จึงเปนทุกขเสียใจ ใหคนเอาศพไปเก็บไว แลวเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจา ดวยคิดวา ไฉนหนอในเวลาเราไปเฝาพระศาสดา
จะพึงไดความยินดีแหงจิต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข วิสาขา
มิคารมาตา ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิวาทิวสฺส แปลวา ในกลางวัน
อธิบายวา ในเวลาเที่ยง.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงทราบวา นางวิสาขายินดียิ่งในวัฏฏะ
เพื่อจะทรงทําความเศราโศกของเธอใหเบาบางลงดวยอุบาย จึงตรัสคํามี
อาทิวา ดูกอนวิสาขา เธอปรารถนาหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาวติกา แปลวา มีประมาณเทาใด.
ไดยินวา ในกาลนั้น คน ๗ โกฏิอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายตรัสถามวา ดูกอนวิสาขา คนในกรุงสาวัตถีที่ตายไป

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 789

ทุกวัน ๆ วันละเทาไร. นางวิสาขาจึงทูลตอบวา วันละ ๑๐ คนบาง
พระเจาขา ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตีณิ แกเปน ตโย แปลวา ๓ คน.
อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้แหละ. บทวา อวิวติ ฺตา แปลวา ไมวาง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะประกาศความประสงคของ
พระองค จึงตรัสวา เธอ เปนผูไมมีผาเปยก ไมมีผมเปยก เปนบางครั้ง
บางคราวบางหรือ. พระองคทรงแสดงวา เมื่อเปนเชนนั้น เมือ่ นางวิสขา
ถูกความเศราโศกครอบงําตลอดกาล เธอพึงมีผาเปยก มีผมเปยก โดยการ
ลงน้ํา โดยเฉียดกับสิ่งที่ไมเปนมงคล ของบุตรเปนตนที่ตายไปมิใชหรือ ?
อุบาสิกาไดฟงดังนั้นแลว จึงเกิดความสังเวช ปฏิเสธวาไมเปน
อยางนั้นพระเจาขา ดังนี้แลว จึงกราบทูลวา จิตของตนกลับจากความ
เดือดรอนถึงสิ่งที่เปนที่รักแดพระศาสดา จึงกราบทูลวา พอละพระเจาขา
ดวยพวกบุตรและหลานซึ่งมีมากถึงเพียงนั้น สําหรับหมอมฉัน. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกนางวา ขึ้นชื่อวาทุกขนี้ มี
สิ่งที่นารักเปนเหตุ สิ่งที่นารักมีประมาณเพียงใด ทุกขก็มีประมาณเพียงนั้น
เพราะฉะนั้น เธอผูรักสุขเกลียดทุกข พึงใหจิตเกิดความสลดจากวัตถุที่
เปนที่รัก โดยประการทั้งปวง จึงตรัสคํามีอาทิวา ดูกอนวิสาขา คน
เหลาใดมีสิ่งอันเปนที่รัก ๑๐๐ คนเหลานั้นก็มีทุกขนับได ๑๐๐ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สต ปยานิ ไดแก สิ่งอันเปนที่รัก
๑๐๐. อาจารยบางพวกกลาว สต ปย ดังนี้ก็มี. ก็ในคํานี้ นับตั้งแต
๑ จนถึง ๑๐ ชื่อวามีการนับเปนประธาน ฉะนั้น บาลีจึงมาโดยนัยมี
๑

๑. ปาลิย อลฺลวตฺถา อลฺลเกสาติ ทิสฺสติ.
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อาทิวา ผูใดมีสิ่งที่เปนที่รักนับ ๑๐ ผูนั้นก็มีทุกขนับ ๑๐. แตอาจารย
บางพวกกลาวโดยนัยมีอาทิวา ผูใดมีสิ่งอันเปนที่รักนับ ๑๐ ผูนั้นก็เปน
ทุกขนับ ๑๐. คํานั้นไมดี. เพราะเหตุที่การนับตั้งแต ๒๐ จนถึง ๑๐๐
ชื่อวามีการนับเปนประธานเหมือนกัน ฉะนั้น เพราะถือเอาเฉพาะสิ่งอัน
เปนที่รักซึ่งมีการนับเปนประธานแมในขอนั้น บาลีจึงมาโดยนัยมีอาทิวา
เยส โข วิสาเข สต ปยานิ สต เตส ทุกฺขานิ ดังนี้. บาลีของ
อาจารยทั้งปวงวา ชนเหลาใดมีสิ่งอันเปนที่รักอันหนึ่ง ชนเหลานั้นก็มี
ทุกขอันหนึ่ง ดังนี้ แตบาลีวา ทุกฺขสฺส ดังนี้ ไมมี. ก็ในฝายนี้ เทศนา
ของพระผูมีพระภาคเจา มีรสเปนอันเดียวกันเทียว เพราะฉะนั้น พึงทราบ
บาลีซึ่งมีนัยตามที่กลาวแลวนั้นแล.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ซึ่งอรรถนี้วา ทุกขทางใจและทุกขทางกาย มีโสกะและปริเทวะ
เปนตน มีสิ่งที่นารักเปนเหตุ ยอมปรากฏในเมื่อมีสิ่งที่นารัก ยอมไม
ปรากฏในเมื่อสิ่งที่นารักไมมี จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงความนั้น.
คําแหงอุทานนั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ ธรรมเหลาใดคนหนึ่ง มี
ลักษณะทําจิตของคนพาล ผูถูกความวอดวายแหงญาติ โภคะ โรค ศีล
และทิฏฐิถูกตองแลว หมนไหมอยูในภายใน ใหเดือดรอนก็ดี ความ
เศราโศกชนิดใดชนิดหนึง่ ตางโดยอยางออนและปานกลางเปนตนก็ดี
ความรําพันมีลักษณะบนเพอดวยวาจา อันแสดงถึงความเศราโศกที่ใหตั้ง
ขึ้น ของชนผูถูกความเศราโศกเหลานั้นนั่นแล ถูกตองแลว ใหตั้งขึ้นก็ดี
ทุกขมีการบีบคั้นกาย ของบุคคลผูมีกายอันโผฏฐัพพารมณที่ไมนาปรารถนา
กระทบแลวก็ดี โทมนัสและอุปายาสเปนตน ที่ถอื เอาดวย วา ศัพท ซึ่ง
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เปนวิกัปปตถะ อันมิไดอธิบายไวเชนนั้น ซึ่งมีรปู เปนอเนก คือมีอยาง
ตาง ๆ กัน โดยความตางแหงนิสัยก็ดี ยอมปรากฏ คือยอมเกิดขึ้นใน
สัตวโลกนี้. สัตวเหลานั้นแมทั้งหมด ยอมอาศัยคืออิงพึ่งพิงสัตวและสังขาร
อันเปนที่รัก คือมีชาติเปนที่รัก ไดแกทําใหเปนปจจัยเกิดขึ้น คือบังเกิด
ขึ้น เมื่อวัตถุอันเปนที่รักตามที่กลาวแลวนั้น คือเมื่อสัตวและสังขารอัน
เปนที่รักไมมี ไดแกละฉันทราคะ อันกระทําความเปนที่รัก ความเศราโศกเปนตนเหลานั้น ก็ยอมไมเกิดในกาลบางคราว. สมจริงดังคําที่ทาน
กลาวไววา ความเศราโศกยอมเกิดแตสัตวและสังขารอันเปนที่รัก ฯ ล ฯ
ความเศราโศกยอมเกิดแตอารมณอันเปนที่อันเปนที่รักเปนตน และวา
การทะเลาะ การวิวาท ความร่ําไร และความ
เศราโศก อันเกิดแตสัตว และสังขารอันเปนที่รัก
ยอมมาดวยความตระหนี่ ดังนี้เปนตน.
ก็ในที่นี้ ทานกลาวดวยลิงควิปลาสวา ปริเทวิตา วา ทุกขฺ า วา.
อนึ่ง เมื่อควรจะกลาววา ปริเทวิตานิ วา ทุกขฺ านิ วา ดังนี้ พึงทราบ
วา ทานทําการลบวิภัตติเสีย. บทวา ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกา
ความวา เพราะเหตุที่ความเศราโศกเปนตน อันเกิดแตสัตวและสังขาร
อันเปนที่รัก ยอมไมมีแกชนเหลาใด ฉะนั้น ชนเลานั้นนั่นแล ชื่อวา
มีความสุข และปราศจากความเศราโศก. ก็คนเหลานั้นคือใคร ? คือ
ชนผูไมมีสัตวและสังขารอันเปนที่รักในโลกไหน ๆ อธิบายวา ก็ชน
เหลาใด คือพระอริยะยอมไมมีสัตวและสังขารอันเปนที่รัก คือภาวะเปน
ที่รัก วาบุตรก็ดี วาพี่นองชายก็ดี วาพี่นองหญิงก็ดี วาภริยาก็ดี ไมมี
ในโลกไหน ๆ คือในสัตวโลก และในสังขารโลก เพราะปราศจาก
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ราคะโดยประการทั้งปวง คือสัตวและสังขารอันเปนที่รัก ไดแกความรัก
ไมมีในสังขารโลกวา นี้เปนของเรา เราไดอยู เราก็ไดซึ่งความสุขชื่อนี้
ดวยสิ่งนี้. บทวา ตสฺมา อโสก วิรช ปฏยาโน ปย น กยิราถ
กุหิฺจิ โลเก ความวา ก็เพราะเหตุที่สัตวผูปราศจากความเศราโศก
ชื่อวามีความสุข เพราะปราศจากความเศราโศกนั่นแล จึงชื่อวา ไมมี
ความรักในอารมณไหนๆ เพราะฉะนั้น บุคคลเมื่อปรารถนาความไมเศรา
โศก คือภาวะไมมีความเศราโศก เพราะไมมีความเศราโศกดังกลาวแลว
แกตน ชื่อวาผูปราศจากธุลี คือภาวะที่ไมมีธุลี เพราะปราศจากธุลีคือ
ราคะ ไดแกความเปนพระอรหัต คือพระนิพพาน อันไดนามวาอโสกะ
และวาวิรชะ เพราะไมมีความเศราโศก และเพราะเหตุแหงความไมมีธุลี
คือราคะเปนตน
จึงเกิดฉันทะดวยอํานาจความพอใจในกุศลคือความ
ปรารถนาเพื่อจะทํา ไมพึงทํา คือไมพึงใหสัตวและสังขารอันเปนที่รัก
คือความรัก ใหเกิดในธรรมมีรูปเปนตน โดยทีส่ ุดแมในธรรมคือสมถะ
และวิปสสนาในโลกไหน ๆ. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย
แมธรรม พวกเธอก็ควรละเสีย จะปวยกลาวไปถึงอธรรมเลา.
จบอรรถกถาวิสาขาสูตรที่ ๘
๙. ปฐมทัพพสูตร
วาดวยพระทัพพมัลลบุตรทูลลาปรินิพพาน
[๑๗๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระทัพพมัลล-
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บุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลปรินพิ พานแหงขาพระองค พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนทัพพะ เธอจงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด ลําดับ
นั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
กระทําประทักษิณแลว เหาะขึ้นไปสูเวหาส นั่งขัดสมาธิเขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณอยูในอากาศกลางหาว ออกจากสมาบัติแลวปรินิพพาน
เมื่อทานพระทัพพมัลลบุตรเหาะขึ้นสูเวหาส นั่งขัดสมาธิเขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณอยูในอากาศกลางหาว ออกจากสมาบัติแลวปรินิพพาน
สรีระถูกไฟเผาไหมอยู เถาไมปรากฏเลย เขมาก็ไมปรากฏ เหมือนเนยใส
หรือน้ํามันที่ถูกไฟเผาไหมอยู เถาไมปรากฏเลย เขมาก็ไมปรากฏฉะนั้น.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
รูปกายไดสลายแลว สัญญาดับแลว เวทนา
ทั้งปวงเปนธรรมชาติเย็นแลว สังขารทั้งหลายสงบ
แลว วิญญาณถึงความตั้งอยูไมได.
จบปฐมทัพพสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมทัพพสูตร
ปฐมทัพพสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อายสฺมา ไดแก คําอันเปนที่รัก. บทวา ทพฺโพ ไดแก
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เปนชื่อของพระเถระนั้น. บทวา มลฺลปุตฺโต ไดแก โอรสของพระเจา
มัลละ.
จริงอยู ทานผูม ีอายุนั้น ไดบําเพ็ญอภินิหารไวแทบบาทมูลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวาปทุมุตตระ ไดกอสรางบุญไวตลอด
แสนกัป. แลวบังเกิดในพระครรภของพระราชเทวีแหงเจามัลละ ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา ในเวลาตนมีอายุได ๗ ขวบโดย
กําเนิด จึงเขาไปหาบิดามารดาขออนุญาตบรรพชา เพราะคาที่ตนไดสราง
บุญญาธิการไว. ฝายบิดามารดาทั้งสองนั้นก็ไดอนุญาตวา ลูกเอย ! เจา
บวชแลว จงศึกษาในอาจาระ ถาลูกไมยินดีการศึกษาอาจาระนั้น ลูกก็จง
กลับมาในที่นี้อีก. เธอจึงเขาไปเฝาพระศาสดาทูลขอบรรพชา. ฝายพระศาสดาทรงตรวจดูความสมบูรณแหงอุปนิสัยของเธอแลว จึงทรงอนุญาต
การบรรพชา. ในเวลาเธอบรรพชา ภพสามปรากฏแกเธอเหมือนไฟ
ติดทั่วลุกโพลงตามโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานแลว. เธอจึงเริ่มตั้ง
วิปสสนาแลว บรรลุพระอรหัตในขณะจรดปลายมีดโกนทีเดียว. เธอ
บรรลุธรรมอยางใดอยางหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุทั้งหมด มีอาทิอยางนี้วา
วิชชา ๓ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ และโลกุตรธรรม ๙ เธอจึงไดถูก
จัดเขาในภายในบรรดาพระมหาสาวก ๘๐. สมจริงดังคําที่ทานผูมีอายุนั้น
กลาวไววา เราไดทําใหแจงแลวซึ่งพระอรหัตโดยอายุ ๗ ขวบแตกําเนิด
เราไดบรรลุธรรมอยางใดอยางหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุไดทั้งหมด ดังนี้
เปนตน.
บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความวา ไดยินวา วันหนึ่ง
ทานผูมีอายุนั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห กลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัต แสดงวัตรแกพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงไปสูที่พักกลางวัน
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ถือเอาน้ําจากหมอน้ําลางเทาทั้งสองขาง ทําตัวใหเย็น ปูลาดทอนหนังแลว
นั่ง กําหนดเวลาแลวเขาสมาบัติ. ลําดับนั้น ทานผูมีอายุออกจากสมาบัติ
ตามเวลาที่กําหนดไวแลว ตรวจดูอายุสังขารของตน. อายุสังขารเหลานั้น
ของเธอสิ้นไปแลว ปรากฏเพียงชั่วครูเล็กนอย. เธอคิดวา ขอที่เราไม
กราบทูลพระศาสดา เพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายก็จะไมทราบ จักนั่งปรินิพพานในที่นี้แหละ ไมสมควรแกเราเลย ไฉนหนอ เราพึงเขาไปเฝา
พระศาสดา ใหพระองคอนุญาตการปรินิพพานเสียกอน แลวแสดงวัตร
แกพระศาสดา เมื่อจะประกาศอิทธานุภาพของเรา เพื่อจะแสดงวา พระศาสนาเปนเหตุนําสัตวออกจากทุกข จึงนั่งในอากาศเขาเตโชธาตุแลว พึง
ปรินิพพาน เมื่อเปนเชนนี้ แมเหลาชนผูไมมีศรัทธาไมเลื่อมใสในเรา
ก็จักเกิดความเลื่อมใส ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข
แกเขาเหลานั้นตลอดกาลนาน. ก็แลทานผูมีอายุนั้น ครั้นคิดอยางนี้แลว
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดทําขอนั้นทั้งหมดโดยประการนั้นนั่น
แล. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้นนั้นแล ทานทัพพมัลลบุตรเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา ปรินิพฺพานกาโล เม ความวา
พระทัพพมัลลบุตรแสดงวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา กาลเปนที่ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดปรากฏแกขาพระองคแลว ขาพระองคประสงคจะกราบทูลการปรินิพพานนั้น แลวจะปรินิพพาน แต
อาจารยบางพวกกลาววา พระเถระยังไมแกและยังไมปวยไขกอน ทาน
ทูลลาพระศาสดาเพื่อปรินิพพาน ในขอนั้นมีเหตุดังนี้ คือภิกษุพวกเมตติยะ
และภุมมชกะ เมื่อกอนไดพากันโจทเราดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล แม
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เมื่ออธิกรณนั้น สงบไป ก็ยังดาอยูนั่นแหละ ฝายปุถุชนพวกอื่นเชื่อภิกษุ
เหลานั้น จึงกระทําความไมเคารพและความดูหมิ่นในเรา และเพราะนํา
ภาระคือทุกขนี้อันไรประโยชนไป จะมีประโยชนอะไร เพราะฉะนั้น เรา
จักปรินิพพาน ณ บัดนี้แล พระเถระกระทําการตกลงดังวามานี้ จึงทูลลา
พระศาสดา. ขอนั้นไมใชเหตุ. จริงอยู พระขีณาสพทั้งหลาย เมื่ออายุ
สังขารยังไมสิ้นไป ยอมไมจงใจพยายามเพื่อปรินิพพาน เพราะกลัวคนอื่น
จะวารายเปนตน. และไมดํารงอยูไดนาน เพราะเหตุคนเหลาอื่นสรรเสริญ
เปนตน. โดยที่แท พระขีณาสพเหลานั้น รอการสิ้นอายุสังขารของตน
พรอมดวยกิจของตนนั่นแล. อยางที่ทานกลาวไววา
เราไมหวังความตาย ไมหวังความเปนอยู แต
หวังเวลา เหมือนคนรับจาง หวังคาจางฉะนั้น ดังนี้.
ฝายพระผูมีพระภาคเจา ทรงตรวจดูอายุสังขารของเธอ รูวาสิ้นไป
แลว จึงตรัสวา ดูกอนทัพพะ เธอจงสําคัญกาลอันสมควร ณ บัดนี้เถิด.
บทวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตวา ไดแก เหาะขึ้นเวหาส. อธิบายวา ไปใน
เวหาส. จริงอยู บทวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตวา นี้ เปนทุติยาวิภัตติ
เพราะประกอบดวยอภิศัพท. แตพึงทราบอรรถดวยอํานาจสัตตมีวิภัตติ.
เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา เหาะไปในอากาศทําไม. จึงกลาวคํามีอาทิวา
นั่งขัดสมาธิในอากาศ คือ ในกลางหาวดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา ความวา เขาจตุตถฌานสมาบัติอันมี
เตโชกสิณเปนอารมณ.
จริงอยู ในกาลนั้น พระเถระถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
กระทําประทักษิณ ๓ รอบแลว ยืนอยู ณ ที่สดุ ขางหนึ่ง กราบทูลวา
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ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคอยูในที่นั้น ๆ กับพระองค บําเพ็ญมา
ตลอดแสนกัป หมายเอาพระโยชนนี้เทานั้น จึงไดบําเพ็ญประโยชนนี้นั้น
ถึงที่สุดแลวในวันนี้ นีเ้ ปนการเห็นครั้งสุดทาย. ในบรรดาภิกษุปุถุชน
ผูเปนพระโสดาบันและพระสกทาคามีในที่นั้น บางพวกไดมีความกรุณา
อยางใหญ. บางพวกถึงความรองไห. ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงทราบวารจิตของเธอแลวตรัสวา ดูกอนทัพพะ ถาเชนนั้น เธอจง
แสดงอิทธิปาฏิหาริยแกเรา และแกภิกษุสงฆ. ในขณะนั้นนั่นเอง ภิกษุ
สงฆทั้งหมดประชุมกัน. ลําดับนั้น ทานทัพพะแสดงปาฏิหาริยทั้งหมด
อันทั่วไปแกพระสาวก อันมาโดยนัยมีอาทิวา แมคนคนเดียวก็กลายเปน
หลายคนได ดังนี้ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา เหาะไปในอากาศอีก
นิรมิตแผนดินขึ้นในอากาศ นั่งขัดสมาธิในอากาศนั้น ทําบริกรรมดวย
เตโชกสิณสมาบัติ เขาสมาบัติ ออกแลวรําพึงถึงรางกาย เขาสมาบัติอีก
อธิษฐานเตโชธาตุในอันยังรางกายใหไหมแลวปรินิพพาน. พรอมดวย
การอธิษฐาน รางกายทั้งหมดจึงไดถูกเพลิงติดทั่ว. ก็ในขณะนั้นนั่นเอง
เพลิงนั้นไดเปนเหมือนเพลิงประจํากัป ไหมสังขารเพียงอณูหนึ่งก็ดี เพียง
เปนเขมาก็ดี ไมเหลืออะไร ๆ ในสังขารนั้นไวเลย ดวยพลังแหงอธิษฐาน
แลวปรินิพพาน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล ทานทัพพมัลลบุตร ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วุฏหิตฺวา ปรินิพฺพายิ ความวา
ออกจากจิตที่สําเร็จดวยฤทธิ์แลว ปรินิพพานดวยภวังคจิต. บทวา
ฌายมานสฺส ไดแก อันไฟโพลงอยู. บทวา ฑยฺหมานสฺส นี้ เปน
ไวพจนแหงบทวา. ฌายมานสฺส นัน้ นั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง. บทวา
ฌายมานสฺส ทานกลาวหมายเอาขณะที่ไฟโพลงขึ้น. บทวา ฑยฺห-
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มานสฺส ทานกลาวหมายเอาขณะที่ปราศจากถานเพลิง. บทวา ฉาริกา
ไดแก ขี้เถา. บทวา มสิ ไดแก เขมา. บทวา น ปฺายิตฺถ
ไดแก ไมเห็น. อธิบายวา สิ่งทั้งหมดอันตรธานไป โดยขณะนั้นนั่นแล
ดวยแหงการอธิษฐาน.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระเถระจึงแสดงปาฏิหาริย อันเปนอุตริมนุสธรรม พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสหามการทําอิทธิปาฏิหาริยไว มิใช
หรือ ?
ตอบวา ขอนี้ไมพึงทักทวง เพราะพระองคตรัสหามการทําปาฏิหาริยตอหนาพวกคฤหัสถทั้งหลาย และขอนั้นตรัสหาม โดยอํานาจการ
แสดงฤทธิ์ตาง ๆ ไมตรัสหามดวยอํานาจการอธิษฐาน ก็ทานผูมีอายุนี้
อันพระธรรมสวามีตรัสสั่งแลว จึงแสดงปาฏิหาริย.
บทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ความวา พระองคทรงทราบโดยอาการ
ทั้งปวง ถึงการที่ทานพระทัพพมัลลบุตรปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานนี้ จึงทรงเปลงอุทานนี้ อันแสดงความนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเภทิ กาโย ความวา รูปกายอันมี
สันตติ ๔ โดยความตางแหงภูตรูป และอุปาทายรูปทั้งหมดแตกไป
พินาศ อันตรธานไป โดยไมมีสวนเหลือ คือถึงความไมเกิดขึ้นเปนธรรม.
บทวา นิโรธิ สฺา ไดแก สัญญาทั้งหมด ตางดวยรูปสัญญาเปนตน.
เพราะมีรูปายตนะเปนตนเปนอารมณ ดับไปแลวโดยการดับสนิท หา
ปฏิสนธิมิได. บทวา เวทนา สีติภวึสุ สพฺพา ไดแก เวทนา แม
ทั้งหมด คือ วิปากเวทนาและกิริยาเวทนา ไดเปนธรรมชาติเย็น เพราะ
ไมมีความกระวนกระวายแหงเวทนา แมมีประมาณเทาอณูหนึ่ง เพราะ
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ดับสนิทดวยการดับหาปฏิสนธิมิได. แตกุศลเวทนาและอกุศลเวทนา ถึง
ความดับสนิทในขณะแหงอรหัตผลทีเดียว. อาจารยบางพวกกลาววา
สีติรหึสุ เวนจากความเย็น ดังนี้ก็ม,ี อธิบายวา ไดเปนธรรมชาติสงบ
ดับไป. บทวา วูปสมึสุ สงฺขารา ความวา ธรรมคือสังขารขันธ มี
ผัสสะเปนตนแมทั้งหมด ตางโดยวิบากและกิริยา สงบแลวโดยพิเศษ
ทีเดียว เพราะดับสนิทดวยการดับสนิทโดยหาปฏิสนธิมิไดนั่นเอง. บทวา
วิฺาณ อตฺถมาคมา ความวา แมวิญญาณทั้งหมดตางโดยวิบากและ
กิริยา ไดถงึ การตั้งอยูไมได คือ ความพินาศ ไดแก ความขาดสูญ
เพราะดับสนิทโดยหาปฏิสนธิมิไดนั่นแล.
ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงอุทาน อันเปลงออกดวย
กําลังแหงปติ เพราะอาศัยความที่ขันธทั้ง ๕ ของทานพระทัพพมัลลบุตร
ดับสนิท ดวยการดับหาปฏิสนธิมิได เหมือนไฟที่หมดเชื้อฉะนั้น เพราะ
ดับอุปาทานคือกิเลสและอภิสังขารในกาลกอน ไดโดยสิ้นเชิงแล.
จบอรรถกถาปฐมทัพพสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยทัพพสูตร
วาดวยปรินิพพานบนอากาศเถาถานไมปรากฏ
[๑๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
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ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อพระทัพพมัลลบุตรเหาะขึ้นไปสูเวหาส นั่งขัดสมาธิเขา
สมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณอยูในอากาศกลางหาว ออกจากสมาบัติแลว
ปรินิพพาน เมื่อสรีระถูกไฟเผาไหมอยู เถาไมปรากฏ เขมาก็ไมปรากฏ
เหมือนเนยใสหรือน้ํามันถูกไฟเผาไหมอยู เถาไมปรากฏเลย เขมาก็ไมมี
ปรากฏฉะนั้น.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึง
ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
คติของพระขีณาสพทั้งหลาย ผูหลุดพนแลว
โดยชอบ ขามเครื่องผูกคือกามโอฆะไดแลว ถึงแลว
ซึ่งความสุขอันหาความหวั่นไหวมิได ไมมีเพื่อจะ
บัญญัติ เหมือนคติแหงไฟลุกโพลงอยูที่ภาชนะ
สําริดเปนตน อันนายชางเหล็กตีดวยคอนเหล็ก ดับ
สนิท ยอมรูไ มไดฉะนั้น.
จบทุติยทัพพสูตรที่ ๑๐
จบปาฏลิคามิยวรรคที่ ๘
อรรถกถาทุติยทัพพสูตร
ทุติยทัพพสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจา ครั้นประทับอยูตามพอพระทัยในกรุงราชคฤห เมื่อจะเสด็จ
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ไปในชนบท เสด็จถึงกรุงสาวัตถี โดยลําดับนั้นแล ประทับอยูในพระเชตวัน เพื่อจะแสดงการที่พระทัพพมัลลบุตรปรินิพพาน อันยังไมประจักษ
ใหประจักษแกพวกภิกษุ. และเพื่อใหปุถุชนผูเหินหางจากความเคารพใน
พระเถระ โดยการกลาวตูเรื่องไมเปนจริง ที่พวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะกระทําไว ใหเกิดเปนความนับถือมากในพระเถระ จึงไดตรัสเรียก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺร นี้ เปนเพียงนิบาต ใชในอรรถ
วา ใหยินยอมตามถอยคํา. ศัพทวา โข ใชในอรรถวา อวธารณะ
แปลวาหามขอความอื่น. บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา ตตฺร นี้ สอง
อรรถที่กลาวถึงเหลานี้วา ภควา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกเฉพาะพระภิกษุ. พระองคทรงแสดงความนี้วา ก็ดวย
บทวา โข นี้ ทรงตรัสเรียกเหมือนกัน ในการตรัสเรียก ภิกษุไมมี
อันตรายอะไร ๆ เลย. อีกอยางหนึ่ง. บทวา ตตฺร ไดแก ในอาราม
นั้น. ศัพทวา โข เปนนิบาตใชในอรรถวา วจนาลังการ ประดับถอย
คําใหไพเราะ. บทวา อามนฺเตสิ แปลวา ไดตรัสเรียกแลว.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเรียกเฉพาะ
ภิกษุทั้งหลาย ? ตอบวา เพราะเปนผูเจริญ เปนผูป ระเสริฐ เปนผูใกล
ชิด เปนผูมีจิตตั้งมั่นดวยดีตลอดกาล และเพราะเปนผูรองรับพระธรรมเทศนา โดยพิเศษ.
บทวา ภิกขฺ โว เปนแสดงอาการ คือการเรียกภิกษุเหลานั้น.
บทวา ภทนฺเต เปนบทที่พวกภิกษุผูถูกตรัสเรียก ถวายคําตอบแดพระ
ศาสดาโดยเคารพ. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสเรียก จึงตรัสเรียกภิกษุ
เหลานั้น ในบรรดาคําเหลานั้น ดวยคําวา ภิกฺขโว. ภิกษุเหลานั้นเมื่อ
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จะทูลก็ทูลตอบวา ภทนฺเต. อีกอยางหนึ่ง ดวยคําวา ภิกฺขโว นี้ ซึ่ง
เปนพระดํารัสอันอิงอาศัยพระหทัยอันเยือกเย็น บันดาลใหเกิดพระกรุณา
เปนประธาน พระองคทรงใหภิกษุเหลานั้นกลับจากการมนสิการกรรมฐาน
และพิจารณาธรรมเปนตนแลว ใหผินหนามาหาพระองค. ดวยคําวา
ภทนฺเต นี้ ซึ่งเปนคําแสดงถึงความเอื้อเฟอ ความนับถือมาก และความ
เคารพในพระศาสดา ภิกษุเหลานั้นจึงประกาศถึงความที่ตนเปนผูฟงดวย
ดี และความที่ตนมีความเคารพในการรับพระโอวาท. บทวา ภควโต
ปจฺจสฺโสสุ ความวา ภิกษุเหลานั้นฟงตอบ คือใหเกิดความตองการ
เพื่อจะฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา. บทวา เอตทโวจ ความวา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรทั้งสิ้นนี้ คือที่กําลังกลาวอยูในบัดนี้.
คํามีอาทิวา ทพฺพสฺส ภิกฺขเว มลฺลปุตฺตสฺส ดังนี้ มีเนื้อความดังกลาว
ในสูตรติดกันนั่นแล. แมในบทวา เอตมตฺถ เปนตน ไมมีคําที่ไมเคย
กลาว พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในสูตรติดกันเหมือนกัน.
ในคาถาทั้งหลาย มีวิเคราะหดังตอไปนี้ บทวา อโยฆนหตสฺส
ความวา วัตถุชื่อวา อโยฆนะ เพราะเปนเครื่องตีเหล็ก ไดแก คอน
เหล็กและทั่งเหล็กของพวกชาง. แหงไฟที่ถูกคอนเหล็กนั้นตี คือทุบ.
แตอาจารยบางพวกกลาวอธิบายวา บทวา อโยฆนหตสฺส ไดแก ตีกอน
แทงเหล็ก. ก็ เอว ศัพทในคําวา อโยฆนหตสฺส นั้น ไดแก ไฟที่ไหม
อยู. บทวา ชลโต ชาตเวทโส นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถวา
อนาทร. บทวา อนุปุพฺพูปสนฺตสฺส ความวา เมื่อไฟสบคือมอดลง
ไดแก ดับสนิทโดยลําดับ. บทวา ยถา น ายเต คติ ความวา
เหมือนคติของไฟนั้น รูไ มได. ทานกลาวอธิบายคํานี้ไววา เมื่อไฟถูก
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คอนเหล็กใหญ มีทั่งเหล็กและคอนเหล็กเปนตนกระทบอยู คือขจัดอยู
หรือลุกโพลงติดภาชนะสําริดเปนตน อีกอยางหนึ่ง เมื่อเสียงที่เกิดขึ้นก็
อยางนั้น สงบ คือเขาไปสงบดวยดีโดยลําดับ คติของไฟหรือเสียง ยอม
ไมปรากฏในที่ไหน ๆ ในทิศทั้ง ๑๐ เพราะดับสนิทโดยหาปฏิสนธิมิได
โดยการดับปจจัย. บทวา เอว สมฺมา วิมุตฺตาน ความวา คติของพระขีณาสพทั้งหลาย ชื่อวาผูหลุดพนโดยชอบ เพราะหลุดพนจากอุปาทาน ๔
และอาสวะ ๔ โดยชอบ คือโดยเหตุ โดยญายธรรม ไดแก ดวยอริยมรรค อันมีตทังควิมุตติและวิกขัมภนวิมุตติเปนประธาน ลําดับนั้นนั่นแล
ชื่อวา ผูขามโอฆะอันเปนเครื่องผูกคือกาม เพราะขามกาโมฆะ กลาว
คือ เครื่องผูกคือกาม และโอฆะที่เหลือ ตางดวยภโวฆะเปนตน ชื่อวา
ผูถึง คือบรรลุ ความสุข อันเขาไปสงบสังขารทั้งปวง กลาวคืออนุปาทิเสสนิพพาน อันชื่อวา ไมหวั่นไหว เพราะสงบระงับกิเลส อันเปน
เหตุดิ้นรนดวยดีเสียได และเพราะไมสะเทือนดวยลมคืออภิสังขาร ไดแก
กิเลส ยอมไมมี คือยอมไมไดเพื่อจะบัญญัติโดยไมมีขอที่จะพึงบัญญัติ
วา นี้ชื่อวา คติ ในบรรดาคติตางโดยเทวดาและมนุษยเปนตน อธิบาย
วา ก็ทานพระทัพพมัลลบุตรนั้น ไปสูภาวะที่หาบัญญัติมิไดนั่นเทียว
เหมือนไฟตามที่กลาวแลวฉะนั้น.
จบอรรถกถาทุติยทัพพสูตรที่ ๑๐
จบปาฏลิคามิยวรรควรรณนาที่ ๘
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ก็ดวยถอยคําเพียงเทานี้
พระองคผูหลุดพนดวยดี จากความยึดมั่นในภพ
ผูอันเทพและทานพนับถือแลว ผูตัดความสืบตอแหง
ตัณหาไดขาดแลว ผูแสดงปติและสังเวช ผูย ินดีใน
การประทานพระสัทธรรม ผูเปนผูนําของชาวโลก
โดยพิเศษ ทรงเปลงอุทานใดในที่นั้น ๆ เพราะเปน
เหตุสนิ้ อุปาทาน ที่พระธรรมสังคาหกาจารยรวบรวม
ทั้งหมดเขาดวยกันแลว ยกขึ้นสูสังคายนา รอยกรอง
โดยชือ่ วาอุทานใด เพื่อประกาศอรรถของอุทานนั้น
ซึ่งอาศัยอรรถเกา ๆ ที่ขาพเจาเริ่มพรรณนาอรรถ
ไวดวยดี อรรถวรรณนานั้น วาโดยชื่อ ชื่อวาปรมัตถทีปนี อันเปนเครื่องประกาศอรรถอันยิ่งในพระสูตร
นั้นตามสมควร มีวินิจฉัยไมฝนเฝอ จบบริบูรณโดย
บาลีภาณวาร ประมาณ ๓๔ ภาณวาร ดังนัน้ ดวย
อานุภาพแหงบุญที่ขาพเจาไดรจนาปรมัตถทีปนีนั้น
ไดรับแลว ขอพระศาสนาของพระโลกนาถเจา จง
สวางไสวดวยขอปฏิบัติมีศีลเปนตน อันบริสุทธิ์ ขอ
ปวงสัตวจงเปนผูมีสวนแหงวิมตุ ติรส ขอพระศาสนา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา จงสถิตอยูในโลกตลอด
กาลนาน ขอปวงสัตวจงมีความเคารพในพระพุทธศาสนาเปนนิตย ขอฝนจงตกในพื้นปฐพี โดยชอบ
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ตามฤดูกาล ขอผูยินดีในพระสัทธรรม จงปกครอง
ชาวโลกโดยธรรม เทอญ.
อรรถกถาอุทาน
ที่ทานพระธรรมปาลาจารย ผูอ ยูในพทรติฏฐวิหาร รจนาไว
จบบริบูรณ.

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมนิพพานสูตร ๒. ทุติยนิพพานสูจร ๓. ตติยนิพพานสูตร
๔. จตุตถนิพพานสูตร ๕. จุนทสูตร ๖. ปาฏลิคามิยสูตร ๗. ทวิธาปถสูตร ๘. วิสาขาสูตร ๙. ปฐมทัพพสูตร ๑๐. ทุติยทัพพสูตรและ
อรรถกถา.

รวมวรรคที่มีในอุทานนี้ คือ
โพธิวรรคที่ ๑ มุจลินทวรรคที่ ๒ นันทวรรคที่ ๓ เมฆิยวรรค
ที่ ๔ โสณวรรคที่ ๕ ชัจจันธวรรคที่ ๖ จูฬวรรคที่ ๗ ปาฏลิคามิยวรรคที่ ๘ มีสูตร ๘๐ สูตร วรรคทั้ง ๘ นี้ พระพุทธเจาผูมีพระจักษุ
ปราศจากมลทิน ทรงจําแนกไวดีแลว บัณฑิตทั้งหลายผูมีศรัทธาแล ได
กลาววรรคนั้นวา อุทาน ฉะนั้นแล.
จบอุทาน.

